
Údaje platiteľa dane / Adófizetői adatok: IČO / Statisztikai számjel: ..................................... 

DIČ / Adószám: ..................................................... 

                                                  Rodné číslo / Személyi szám: ................................ 

       Registračné číslo / Regisztrációs szám:................. 

 

 

O Z N Á M E N I E 

základu miestnej dane za ubytovanie 

(ďalej len „daň“) 

 

B E J E L E N T É S 

az idegenforgalmi adó (a továbbiakban 

„adó”) alapjáról 

 

za obdobie / beszámolási időszak:  

...............štvrťrok/negyedév rok/év................... 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno/ názov*/Utónév és családi név/cégnév/megnevezés*:  

 

..................................................................................................................... 

 Adresa trvalého pobytu/sídlo*/ Lakóhely/székhely címe*:  

 

.............................................................................................................. 

Názov ubytovacieho zariadenia/ A szálláshely neve: 

 

....................................................................................................................... 

Adresa ubytovacieho zariadenia/ A szálláshely címe:  

 

...................................................................................................................... 

Sadzba dane : 1,00 eur/1 osoba/ 1 prenocovanie 

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 1,00 €  

 

1. riadok/sor Celkový počet ubytovaných (vrátane cudzincov) / Az elszállásolt személyek 

száma (a külföldieket is ideértve):                                                     ................................... 

 

2. riadok/sor Celkový počet prenocovaní / A vendégéjszakák száma: .................................. 

 

3. riadok/sor Počet prenocovaní, ktoré nepodliehajú dani (bezplatné ubytovanie, odídenci) / 

Az adó alá nem eső vendégéjszakák száma (ingyenes elszállásolás, lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült személyek)                                                                      .................................. 

 

4. riadok/sor Počet prenocovaní osôb, ktoré sú oslobodené od dane (viď bod 6. Poučenia) / Az 

adófizetés alól mentesülő személyek által eltöltött vendégéjszakák száma 

(lásd a Tájékoztatás 6. pontját):                                                   .................................. 

 

5. riadok/sor Počet prenocovaní, bez prenocovaní nepodliehajúcich dani a bez prenocovaní, 

ktoré sú oslobodené od dane,  Pozn.: 2. riadok – (3. riadok + 4. riadok) / Vendégéjszakák 

száma, az adófizetés alól mentesülő személyek által eltöltött vendégéjszakák száma nélkül, 

Megjegyzés: 2. sor - (3. sor + 4. sor):                                            .................................... 

 

6. riadok/sor Počet prenocovaní podliehajúcich dani, ktorú vyberá platiteľ dane (z riadku 5.)/ 

Az adófizető által beszedett adó alá eső vendégéjszakák száma (az 5. sorból): .................. 

 



 

 

7. riadok/sor Počet prenocovaní podliehajúcich dani, ktorú vyberá zástupca platiteľa dane (z 

riadku 5) / A helyettes adófizető által beszedett adó alá eső vendégéjszakák száma (az 5. 

sorból):                                                                                                            ..................... 

 

8. riadok/sor Výpočet dane, ktorú odvádza platiteľ dane / Az adófizető által fizetendő adó 

összege:                                                                                                           ......................  

(súčin sadzby dane  a celkového počtu prenocovaní podliehajúcich dani, ktorú vyberá platiteľ 

dane: 1,00 eur x údaj z riadku 6/ az adó mértékének és az adófizető által beszedett adó alá eső 

vendégéjszakák számának szorzata: 1,00 euró x 6. sor adata) 

 

9. riadok/sor Výpočet dane, ktorú odvádza zástupca platiteľa dane/ A helyettes adófizető 

által fizetendő adó összege:                                                                              ......................  

(súčin sadzby dane  a celkového počtu prenocovaní podliehajúcich dani, ktorú vyberá zástupca 

platiteľa dane: 1,00 eur x údaj z riadku 7. / az adó mértékének és a helyettes adófizető által 

beszedett adó alá eső vendégéjszakák számának szorzata: 1,00 euró x 7. sor adata) 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov. 

Aláírásommal igazolom, hogy az általam feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak: 

 

 

 

V Dunajskej Strede / Kelt Dunaszerdahelyen,  

dňa................................................ 

202....év ..............hó...........napján   ..................................................... 

Meno, priezvisko a podpis, pečiatka 

Utónév, családi név, aláírás, bélyegző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poučenie: 

 

1. Platiteľ dane je povinný oznámiť 

správcovi dane základ dane za príslušný 

kalendárny štvrťrok do 10. dní po 

uplynutí kalendárneho štvrťroka. 

 

 

2. Plnenie daňovej povinnosti realizuje 

platiteľ dane, alebo zástupca platiteľa 

dane. Ak časť povinnosti alebo celú 

daňovú povinnosť plní za platiteľa dane 

zástupca platiteľa dane, základ dane sa 

znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa 

dane prebral jeho zástupca. 

 

3. Daň sa platí štvrťročne. Splatnosť dane 

za príslušný kalendárny štvrťrok je 15. 

deň nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po uplynutí štvrťroka. 

 

4. Daň možno zaplatiť bezhotovostným 

prevodom na určený účet správcu dane 

alebo v hotovosti do pokladne správcu 

dane.  

 

Účet správcu dane,  na odvádzanie 

dane za ubytovanie: ČSOB, a.s., 

pobočka Dunajská Streda 

IBANK: 17 7500 0000 0003 0281 

2303, konštantný symbol: 0558 

variabilný symbol: uvedie sa 

registračné číslo platiteľa dane 

 

5. Daňovníkom nie je odídenec podľa 

osobitného predpisu (zákona  NR SR č. 

480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

6. Od dane je oslobodená: 

a) osoba, ktorá je držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, 

b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím  so sprievodcom, a 

sprievodca tejto osoby, 

Tájékoztatás: 

 

1. Az adófizető az adott naptári 

negyedévre vonatkozó adóalapot a 

negyedév elteltét követő hónap 10. 

napjáig köteles az önkormányzati 

adóhatóságnak bejelenteni. 

 

2. Az adókötelezettséget az adófizető vagy 

a helyettes adófizető teljesíti. Ha az 

adókötelezettséget részben vagy 

egészében az adófizetőtől helyettes 

adófizető vállalja át, az adóalap a 

helyettes adófizető által az adófizetőtől 

átvállalt adóalappal csökken. 

 

3. Az adó negyedévente fizetendő. Az 

adott naptári negyedév után fizetendő 

adó az adott negyedévet követő naptári 

hónap 15. napjáig esedékes.  

4. Az adót átutalással kell teljesíteni az 

önkormányzati adóhatóság által 

megadott bankszámlára vagy 

készpénzben az önkormányzati 

adóhatóság pénztárába.  

 

Az önkormányzati adóhatóság 

számlaszáma az idegenforgalmi 

adó megfizetése céljára: ČSOB, 

a.s., dunaszerdahelyi fiók 

IBAN: SK 17 7500 0000 0003 0281 

2303, átutalási jogcímkód (KS) 

0558, egyedi azonosító (VS): az 

adófizető regisztrációs száma. 

 

5. Nem minősül adóalanynak a külön 

jogszabály szerint lakóhelyét elhagyni 

kényszerült személy (a menedékjogról 

szóló 480/2002. sz. törvény). 

 

6. Mentesül az adófizetési 

kötelezettség alól: 

a) az egészségkárosodotti igazolvánnyal 

rendelkező  személy,    

b) a kísérős egészségkárosodotti 

igazolvánnyal rendelkező személy 

 és annak kísérője, 

c) 26 év alatti középiskolás diákok és 

egyetemi hallgatók, akik az iskolaév 



c) študenti stredných a vysokých škôl do 

26 rokov, využívajúci služby 

ubytovacích zariadení formou 

internátneho bývania počas školského 

roka. Toto oslobodenie od dane neplatí, 

ak ide o ubytovanie mimo kapacity 

vyčlenené pre ubytovanie študentov 

zapísaných na internátny pobyt (izby 

prenajímané turistom pri uvoľnenej 

kapacite internátu, počas letných 

prázdnin a podobne). 

 

 

időtartama alatt kollégiumi szálláshely-

szolgáltatást vesznek igénybe. Az 

adófizetési kötelezettség alóli mentesülés 

nem érvényes, ha a kollégiumi 

elszállásolásra fenntartott kapacitáson 

felüli elszállásolásról van szó (ha a 

kollégiumokban a nyári szünidő és egyéb 

okok miatt felszabaduló férőhelyeket 

turisták részére adják ki).  

 

  

 


