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Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!
1. Adómentességet igénybevevő azonosító adatai*:
vendég neve*:
város
község

lakóhelye*:

közterület
neve

közterület
jellege

születési helye, ideje*:

,

érkezés napja*:

év

hó

nap

távozás napja*:

év

hó

nap

adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma*:

hsz.

év

ép.

hó

lh.

em.

ajtó

nap

nap

2. Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. §)*: (A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie!)

a.

18. életévét be nem töltött magánszemély

b.
c.

gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján




Intézmény neve :



Címe:
közterület
neve

d.a.

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

vendéghallgató a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél (C+, ERASMUS)

d.b. gyakorlati képzésen vesz részt a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél
d.c. hallgatói jogviszonyához kapcsolódó gyakorlati idejét tölti a Pécsi Tudományegyetem valamely intézményében vagy Pécs
város illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságnál
e.
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése miatt, szolgálati
kötelezettséget teljesítő hozzátartozója
f.
a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés
miatt







Vállalkozás neve (cégneve):
Pécsi címe:

A *-al jelölt részek kitöltése
A *kötelező

Adószáma:
g.
h.

Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy
az önkormányzat illetékességi területen lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a
bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti
tag, használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
,

év

hónap

nap
vendég aláírása




