Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében
eljárva a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
1. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kőszegpaty község közigazgatási területére.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. §
Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés szerinti magánszemélyt.
Az adó alapja és mértéke
3. §
(1)
(2)
(3)

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.
Az adóalanyokat a Htv. 31. §-án túlmentően mentesség nem illeti meg.
Az adó megfizetése
4. §

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15.
napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.
Bizonylatok, nyilvántartás
5. §
(1)
(2)

(3)

(4)

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy nevét,
lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát,
megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen töltött napok számát, a Htv. 31. §
a) pontja szerinti adómentesség esetén annak megjelölését, valamint a beszedett
idegenforgalmi adó összegét.
Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. § a) pontja szerinti adómentesség kivételével
az adómentességre jogosító tartózkodásról a mellékletnek megfelelő adattartalmú
nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.
A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja
az idegenforgalmi adó megfizetését.

Záró rendelkezések
6. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló,
többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kendik Miklós
polgármester

Tóth János
körjegyző

Záradék: Ez a rendelet 2012. november 30. napján kihirdetésre került.

Tóth János
körjegyző

1. számú melléklet

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli adómentesség jogcíméről
1.

Szálláshely megnevezése: ………………………………………………………………...
Címe, telefonos elérhetősége: ……………………………………………………………

2.

Vendég neve: ………………………………………………………………………….......

3.

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………..

4.

Állandó lakóhely címe: …………………………………………………………………...

5.

Útlevél/személyi igazolvány száma: ……………………………………………………...

6/a. Érkezés napja: …………………………………………………………………………….
6/b. Távozás napja: ……………………………………………………………………………
7.

Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma: ……………………………………………...

8.

Adómentes tartózkodás jogcíme: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

9.

Kőszegpaty községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó vállalkozási
tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója munkavégzés céljából történő
tartózkodása esetén a vállalkozó neve, címe: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

10. Kőszegpaty községben ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó
vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója munkavégzés céljából
történő tartózkodása esetén a vállalkozó neve, címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli adómentességem a fenti jogcímen fennáll.

Kelt: ……………………………………….

……………………………………
vendég aláírása

