Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2010.(XII.16.)
rendelete
Az idegenforgalmi adóról

Kihirdetve: 2010. december 28.

Nagy-Zvér Ildikó
mb. jegyző

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a község
illetékességi területére, határozatlan időre az idegenforgalmi adóról az alábbi rendeletet
alkotja.
Adókötelezettség, az adó alanya
1.§ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Adómentesség
2. § A Htv. 31. §-ában felsoroltakon túl mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség
alól a 70. életévét betöltött magánszemély.
Az adó alapja
3.§ Az 1. § szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
4. § Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 350,- Ft.
Eljárási szabályok
5. § (1) Az 1. § alapján beszedett adót a beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15.
napjáig kell az adóhatóságnak az e célra rendszeresített nyomtatványon bevallani, és annak
összegét megfizetni Balatonudvari Önkormányzat Tartózkodás utáni IFA számlájára.
(2) Az adó beszedésére kötelezett adóalanynak az 1 §-ban meghatározott személyekről
nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű
analitikus nyilvántartás vezetése kötelező.
A nyilvántartást (vendégkönyvet), annak
használatbavétele előtt az önkormányzati adóhatóságnál hitelesíttetni kell.
Az adó beszedésére kötelezettnek a nyilvántartást a vendég(ek) megérkezésének napjától kell
vezetnie.
(3) A nyilvántartásnak (vendégkönyvnek) tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő:
- vezeték és utónevét,
- állampolgárságát vagy hontalan státuszát,
- születési helyét és idejét,
- lakcímét,
- személyi igazolványának, vagy útlevelének számát,
- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő- és befejező időpontját (megérkezés és
távozás ideje)
- a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,
- az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,

- a beszedett idegenforgalmi adó összegét,
- a vendég aláírását.
(4) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni
kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé
csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség
feltételeit, ennek hiányában az idegenforgalmi adót meg kell fizetni.
Életkor miatti (18. életévét be nem töltött és 70. életévét betöltött magánszemély) adómentesség a nyilvántartás (vendégkönyv) születési dátum bejegyzésével és a vendég
(vagy kiskorú esetében a szülő) saját kezű aláírásával igazolható.
(5) A nyilvántartásba (vendégkönyvbe) a Polgármesteri Hivatal munkatársai adatgyűjtés vagy
ellenőrzés céljából betekintésre jogosultak. Az ellenőrzés tényét a nyilvántartásba kézjeggyel
és bélyegzővel igazolják.
(6) A vendégekről vezetetett nyilvántartást (vendégkönyvet) a szálláshely szolgáltató köteles
a tárgyév végén lezárni, és ezt a tárgyévet követő év január 15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal jegyzőjével záradékoltatni.
Értelmező rendelkezések
6.§ E rendelethez tartozó fogalmakat a Htv. 52. §-a szabályozza.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg a 11/2002. (XII. 15.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Szervezeti Működési Szabályzat által előírt módon a jegyző
gondoskodik.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) számú kormányrendelet
rendelkezései, -továbbá ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít
meg- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályai az irányadóak.
Balatonudvari, 2010. december 16.
Szabó László
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja:
Balatonudvari, 2010. december 28.
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