
Gazdálkodási Osztály 

Adóügyi Csoport 

 
 

Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett 

- helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó),  

- a gépjárműadóval, 

- a talajterhelési díjjal,  

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos ügyek.  

 

 

Adóügyi csoport címe: 8800. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  

Levelezési cím: 8800. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 

 

Ügyfélfogadás:  

 

Kedd:          8,00 – 12,00         13,00 – 16,30 

Csütörtök:   8,00 – 12,00         13,00 – 16,30 

 

Hatáskör: 

 

Az önkormányzati adóhatóság ellátja a vonatkozó anyagi- és eljárási jogszabályok alapján a 

hatáskörébe utalt, elsődlegesen a helyi adókkal (építményadó iparűzési adó, idegenforgalmi 

adó), a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadóval kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, adóbeszedés, nyilvántartás) és 

ellenőrzési feladatokat.  

Lebonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket.  

Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó 

köztartozások behajtása érdekében.  

Kérelemre az adóhatóság kiállítja az adóigazolást és az adó- és értékbizonyítványt.  

A költségmentességi nyilatkozat kiadása a bíróság által rendszeresített formanyomtatványon 

történik.  

 

Számlaszámok:  

 

Építményadó                                     14100330-92660049-07000001                      

Gépjárműadó                                    14100330-92660049-03000009 

Iparűzési adó                                     14100330-92660049-08000004 

Talajterhelési díj                               14100330-92660049-14000003 

Bírság                                                 14100330-92660049-09000007 

Illetékbeszedési számla                     14100330-92660049-15000006 

Késedelmi pótlék                               14100330-92660049-10000001 

Idegenforgalmi adó besz.szla            14100330-92660049-41000007 
 

 

Illetékesség: 

 

Az adóügyi csoport illetékessége Nagykanizsa város közigazgatási területére terjed ki.  

 

 

 



 

Csoportvezető:  

 

Somogyi Ottó                                             Telefonszám: 20/849-2359 

 

Adókivetés:  

 

Fodorné Horváth Bernadett                        Telefonszám: 20/849-2355 

Bukovics Lászlóné                                      Telefonszám: 20/849-2360 

Tóth Éva                                                      Telefonszám: 20/849-2354 

 

Adóellenőrzés: 

 

Vajda Gézáné                                              Telefonszám:  20/849-2357 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: 

 

Büki Józsefné                                               Telefonszám: 20/849-2362 

Hegedüs Miklósné                                       Telefonszám: 20/849-2362 

 

Végrehajtás:  

 

Gál Miklós                                                   Telefonszám: 20/849-2361  

Havasi Péter                                                 Telefonszám: 20/849-2358 

 

 

 

Általános tájékoztató a működtetett adókról  
 

Gépjárműadó 
 

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései 

értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a 

Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után 

gépjárműadót kell fizetni.  

Az adó alanya: az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben 

tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás 

szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az 

adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Ha a gépjármű 

tulajdonjogában változás következett be, az átruházó korábbi tulajdonosnak a változást be kell 

jelentenie az Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Okmányirodába. Az 

átruházó a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül 

adóalanynak.  

 

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése: az adókötelezettség a gépjármű 

fogalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Az adóalany körülményeiben, 

illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az adókötelezettségre is kihatással van, a 

körülmény bekövetkezésének időpontját követő hónap 1. napjától kell figyelembe venni. Az 

adókötelezettség a gépjármű fogalomból való kivonását követő hónap utolsó napjával 

szűnik meg.  



Adómentesség: 2011. január 1-én változott a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó 

mentességi szabályozás. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 

kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 

mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő 

szülő, nevelő-, mostoha vagy örökbefogadó szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem 

érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig 

mentes az adó alól. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az 

adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a kisebb 

teljesítményű személygépkocsi után jár.  

Mentes többek között még az adó alól a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az 

alapítvány, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű.  

Az adó alapja: a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett 

teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a teljesítmény csak lóerőben van megadva, akkor 

1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra 

kerekítve kell meghatározni a kilowatt értéket. 

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,  

- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,  

- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,  

- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.  

 

Az adó alapja autóbusz, nyergesvontató és lakókocsi esetén a gépjármű hatósági 

nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.  

Az adó alapja tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege 

(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúly) 50%-ával.  

 

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi és a tehergépjármű vonatkozásában az adó 

mértéke 1380 Ft minden megkezdett 100 kg után.   

 

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 

autóbusz esetén 850 Ft az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után.  

 

Az adókedvezmény:  
- 20% adókedvezmény illeti meg az „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi besorolású 

autóbuszokat, tehergépjárműveket (a nyergesvonatót kivéve, amely után 30%-os 

kedvezmény jár),  

- 30% adókedvezmény illeti meg a „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi besorolású 

autóbuszokat, tehergépjárműveket (a nyergesvonatót kivéve, amely után 50%-os 

kedvezmény jár).  

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a 304/2009. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján a 

gépjármű értékesítése esetén a vevőnek 15 nap, az eladónak 8 nap áll rendelkezésére a 

bejelentési kötelezettség teljesítésére az Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási 

Hivatal Okmányiroda felé! Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást 

az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének 

utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség 

megnyíltát ( szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül 

adóalanynak.  

Gépjármű átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a 

bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az 

eladó marad az adó alanya. 
 



Helyi iparűzési adó 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. 

(XII.23.) számú rendelete, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései 

értelmében 

Az adó tárgya: az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozói tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).  

Az adó alanya: a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében 

és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,  

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 

feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 

forintot meghaladja,  

- a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 

- egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt 

állnak.  

 

Állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység: adóköteles iparűzési tevékenység alatt 

a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 

tevékenysége értendő.  

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 

részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 

székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:  

- építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, 

hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven 

belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának 

időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek 

minősül; 

- bármely – az előző pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából 

közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi 

területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.  

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: az adókötelezettség az iparűzési 

tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűntetésének napjával 

szűnik meg. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés 

alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári 

napja. 

 

Az adó alapja: az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a 

tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 

egy napnak számít.  

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes 

összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 

kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével, valamint az anyagköltséggel. 

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területé vagy külföldön végez állandó jellegű 

iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább 

jellemzően – a vállalkozónak meg kell osztania.  

 



 

Egyszerűsített adóalap meghatározás az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén:  
- átalányadózóknál az SZJA adóalap 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem 

lehet több, mint az SZJA-ról szóló törvény szerinti bevételének 80%-a.  

 

- a 8 millió forint éves árbevételt meg nem haladó vállalkozó esetében a nettó árbevétel 

80%-a az adóalap. 

 

- EVA adóalanyok esetén az EVA adóalap 50%-a.  

 

- Kisvállalati adóalanyok esetén a KIVA adó alapjának 20 %-kal növelt összege az adóalap. 

 

- KATA adóalanyok tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a tételes adóalap 

nagysága valamennyi adókötelezettséggel érintett – azaz székhely, telephely szerinti – 

település esetén 2,5-2,5 millió forint. 

 

A KATA alanya, ha a KATA-alanyisága év közben kezdődik, akkor a kezdő  napjától 

számított 15 napon belül, ha adóévre választja akkor az adóév január 15-ig- jogvesztő 

határidőkig- változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával dönthet arról, hogy az iparűzési 

adót a tételes adóalap szerint teljesíti. 

A 2013. évre vonatkozó adóbevallási kötelezettséget 2014. 05.31-ig teljesíthetik, míg a 2014. 

évi adóbevallási kötelezettség határideje 2015.01.15-e. Adóbevallást kell benyújtani a 

megszűnés hónapjának vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon 

belül, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt ( szünetel). 

 

2005. január 1-jétől a vállalkozók a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-

mentességet is igénye vehetnek. A vállalkozók egy fővel több foglalkoztatott után egymillió 

forinttal csökkenthetik helyi adóalapjukat, kivéve azt a létszámbővítést, amely a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alapból folyósított támogatás igénybevételével jött létre.  

  

Az adó mértéke: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 

adóalap 2 %-a.  

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5000 forint.  

A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból – 

legfeljebb azonban annak összege erejéig – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után 

az adóévben megfizetett adó.  

 

Adókedvezmények: mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól, akinek a vállalkozási 

szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.  

 

Adóbevallási kötelezettség: a vállalkozónak az adóköteles tevékenységéről adóbevallást kell 

benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adóbevallási nyomtatványt a 

nyilvántartott vállalkozók postán kapják meg, de a város honlapjáról is letölthető, kitölthető 

formátumban.  

- az éves adóbevallást az adóévet követő év május 31.-ig kell benyújtani,  

- évközi megszűnés esetén a záró bevallást a megszűnés napjától számított 30 napon belül 

kell megtenni,  

- az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után a bevallást a tevékenység 

befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell megtenni,  

- az ettől eltérő eseteket az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.  

 



A helyi iparűzési adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése: a vállalkozó a helyi 

iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra adóelőleget köteles az erre rendszeresített 

nyomtatványon bejelenteni.  

Az adóelőleg összege 

- ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az adóévet 

megelőző adóév adójának megfelelő összeg.  

- ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév naptári 

napjai alapján adóévre számított összege (felévesítés).  

- az adóköteles tevékenységét az év közben kezdő vállalkozóknál, az adóévre bejelentett 

várható adó összege.  

 

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:  

- az előtársaságnak,  

- az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési 

időszakra,  

- az adóalanyként megszűnő vállalkozónak,  

- arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.  

Nem vonatkozik ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén 

első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozókra.  

Az adóelőleget a vállalkozó félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 

15-ig fizetheti meg pótlékmentesen.  

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére 

kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére 

kell kiegészítenie, illetve erről bevallást kell benyújtania december 20-áig. Az ideiglenes 

jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a tevékenység 

befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.  

 

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét 

az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti 

vissza.  

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 

tevékenység befejezése napján kell megfizetni.  
 

 

Építményadó 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építményadóról szóló  104/2011.  

(XII.23.) számú rendelete értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén  

lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (garázs, üzem, 

gyár, műhely, szerviz, kereskedelmi egység,  raktár, iroda, szállásépület, külterületi építmény 

stb). 

  

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos 

esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt 

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására 

jogosult az adó alanya. 

 

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.  

 

Az adó mértéke: 

- A kereskedelmi célra szolgáló építmények esetén, 

      amennyiben annak hasznos alapterülete az 5.000 m2-t meghaladja:      1.500,-  Ft/m2, 



 

- A kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő kereskedelmi célra 

szolgáló építmények esetén, amennyiben annak hasznos alapterülete 

az 1.000 m2-t meghaladja:                                                                        1.500.- Ft/m2, 

 

- Az irodai célra szolgáló építmények esetén, amennyiben annak 

alapterülete a 100 m2-t meghaladja:                                                           700.- Ft/m2, 

 

- Gépjárműtároló esetén:                                                                             300,- Ft/m2, 

 

- A külterületen lévő építmények esetén – az üzleti célt szolgáló 

építmények kivételével -:                                                                             200,- Ft/m2,  

 

- Amennyiben az egy helyrajzi számon lévő építmények összesített  

hasznos alapterülete eléri vagy meghaladja a 15.000 m2 –t  - a ke- 

reskedelmi célra szolgáló építményeket kivéve - :                                      700,- Ft/m2, 

 

- a fenti bekezdésekben foglaltakba nem tartozó építmények esetén:           500,- Ft/m2.  

 

Kiemelt kereskedelmi övezet:  

a.) a Balatoni utca, a 7.sz. főközlekedési út, a Récsei utca, a 1836/12, a 1839/114, a 1839/116  

helyrajzi számú ingatlanok, a Dózsa György utca, a Postakert utca és az 1842/7 helyrajzi 

számú ingatlanok által behatárolt terület; 

b.)  a Báthory utca, a Vásár utca, a Kiskosár utca, a 61/1, a 67, a 82/14, a 82/15 helyrajzi   

számú ingatlanok és az Arany János  utca által behatárolt terület.  

 

Adókedvezmény: csak magánszemélyek nem üzleti célt szolgáló építménye után lehet 

igénybe venni.  

 

Adómentesség: mentes többek között az adó alól: 

- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló 

épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, 

üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, ha rendeltetésszerűen 

állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használják, 

- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott 

egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, 

- bejelentésre az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az illetékes 

hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben a tulajdonos lakja és 

Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti illetve tulajdonjogával nem 

rendelkezik és erről nyilatkozik.  

- bejelentésre a gépjárműtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint az adóalanynak a PTK 

685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, - ha vele legalább egy éve közös háztartásban 

él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos -, súlyos mozgáskorlátozottnak minősül. A 

bejelentés benyújtásának évében kivetett teljes évi adó megfizetése alól mentesül az adó 

alany. Amennyiben a fentiekben megjelölt tulajdonosok egynél több gépjárműtárolóval 

rendelkeznek, csak egy gépjárműtároló mentesíthető.    

- A természetes személy tulajdonában lévő lakás, feltéve, hogy az nem üzleti célú célt 

szolgál. ( Adókötelesek azon lakáscélú építmények, amelyeket tulajdonosa bérbe ad.) 

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése: az adókötelezettség a tulajdonjog megszer-

zését, illetve a  használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő év első napján 

keletkezik. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján.  



Ha az épület az év első felében szűnik meg, akkor a második félévre vonatkozó 

adókötelezettség megszűnik. Az építmény megszűnése (lebontása) esetén a bevallást a 

megszűnést követő 15 napon belül kell megtenni. 

 

Az építmény elidegenítése esetén a tulajdonos-változást az adás-vételi szerződés 

bemutatásával, a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni. 

 

Adóbevallási nyomtatvány beszerezhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának Adóügyi csoportjánál vagy letölthető a város honlapjáról.  

A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése és visszaküldése után határozat kiadásával 

megállapításra kerül a fizetendő évi adó.  

Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz a 

rendszeresített nyomtatványon. 

Az évi adó két félévi egyenlő részletben – március 15-ig és szeptember 15-ig – fizethető 

meg pótlékmentesen.  

 

 

Idegenforgalmi adó 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  2008. január 1-től bevezette  az idegenforgalmi 

adót.  Az idegenforgalmi adót a Közgyűlés 105/2011. (XII.23.) számú rendelete szabályozza.  

 

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 

területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  

 

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.  

 

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 

 

Adómentesség: az adókötelezettség alóli mentesség - a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény rendelkezése szerint - életkorhoz (fiatalkorúság), speciális egészségügyi, oktatási, 

munkavégzési, vállalkozási jogviszonyhoz, illetőleg meghatározott rokonsági kapcsolathoz és 

az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben vendégéjszakát eltöltő egyházi 

személyhez kötődik. Az adómentesség fennállásának feltételeit  az adóbeszedésre 

kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. A munkavégzés miatt nyújtott 

adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell azt az igazolást, amely hitelt 

érdemlő módon igazolja (munkáltatói aláírással, bélyegző lenyomattal) a munkavégzés ténye 

miatti tartózkodást.  

 

Az adó beszedésére kötelezett: idegenforgalmi adóbevallást annak az adózónak kell 

kitölteni, aki kereskedelmi szálláshely, üdülőépület üzemeltetője, vagy szervezett üdültetésre 

üdülőt tart fenn, illetve fizetővendéglátás keretében szálláshelyet ad ki vendégek részére.  

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek (adózónak) akkor is be kell 

fizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.  

A bevallásban azokat a vendégeket kell szerepeltetni, akik nem állandó nagykanizsai lakosok 

és legalább egy vendégéjszakát töltenek el a város illetékességi területén.  

Tehát ez lényegében azt eredményezi, hogy a településen jellemzően csak idegenforgalmi 

célzattal tartózkodó magánszemélyt terhelheti az idegenforgalmi adó.  

 

Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas 

nyilvántartást köteles vezetni.  



Az adóbeszedésre kötelezettnek (adózónak) a beszedett adót a tárgyhót követő hónap 15. 

napjáig kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni.  

 

Ügyintézés: Vajda Gézáné               Telefonszám: 20/849-2357 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiadása 

 
Hagyatéki eljárás esetén:  

A közigazgatási osztály a szükséges mellékleteket csatolja a megkereséshez. 

Amennyiben más államigazgatási szerv megkeresése alapján kerül sor az eljárás lefolytatására 

- hagyatéki leltár 

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap benyújtása szükséges. 

Az eljárás illetékmentes.  

 

Gyámhatósági eljárás esetén: 

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 

- adásvételi vagy csereszerződés 1 példánya szükséges. 

Az eljárás illetékmentes.  

 

Agrárhitel felvétele esetén, lakáscélú állami támogatás igénylése esetén: 

 

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,  

- az eljárás illetéke  4000 Ft, melyet  az  illetékbeszedési számlára  kell megfizetni,  

- amennyiben egy beadványban több ingatlanra vonatkozóan kell az eljárást elvégezni, az 

illetéket ezek számától függően külön-külön kell megfizetni.  

 

Külföldi állampolgár ingatlanszerzése esetén:  

 

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,  

- az adásvételi szerződés 1 példánya szükséges,  

- az eljárás illetéke  4000 Ft, melyet  az  illetékbeszedési számlára  kell megfizetni,   

- amennyiben egy beadványban több ingatlanra vonatkozóan kell az eljárást elvégezni, az 

illetéket ezek számától függően külön-külön kell megfizetni. 

 

Ügyintézés: Büki Józsefné                          Telefonszám: 20/849-2362 

                    Hegedüs Miklósné                   Telefonszám: 20/849-2362 

 

Költségmentességi nyilatkozat 

 
Költségmentességi nyilatkozathoz az adóigazolás kiadása a bíróság által kiadott 

formanyomtatványon történik.  

Az eljárás illetékmentes.  

 

 

Adóigazolás 
 

Az ügyfél kérelmére az adóval kapcsolatos adatainak igazolására az önkormányzati 

adóhatóság adóigazolást állít ki. 

A székhellyel, telephellyel, illetve állandó lakhellyel rendelkező ügyfelek kérhetik írásban, ill. 

szóban, személyesen. A „Kérelem” nyomtatvány kitöltése után ezt a hatósági bizonyítványt 5 

napon belül írásban kell kiadni.  



Az igazolás kiállításának illetéke 3.000.Ft, melyet az illeték beszedési számlára kell befizetni, 

és a befizetést igazoló bizonylatot  a kérelemhez csatolni kell.  

Nemleges adóigazolást csak abban az esetben van mód kiállítani, ha az ügyfeleknek nincs 

adó, illetve adók módjára behajtható köztartozása. Egyéb esetben terhelt adóigazolást kerül 

kibocsátásra mindaddig, amíg tartozását nem rendezi.  

 

Ügyintézés:     Fodorné Horváth Bernadett                        Telefonszám: 20/849-2355 

                       Bukovics Lászlóné                                      Telefonszám: 20/849-2360 

 


