Domony Község Önkormányzat Képviselő- testületének
3/2016. ( II.08.) számú önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Domony Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében valamint 30.§-34.§. kapott felhatalmazás,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontja alapján a község illetékességi
területére a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1. §.
E rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott helyi adó bevezetésének szabályait
megállapítsa, rendelkezzék az adókötelezettségről, annak mértékéről és tárgyáról.

A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi magánszemélyre, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
(2) E rendelet alkalmazásában nem állandó lakos az, aki a község illetékességi területén
nem rendelkezik a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett
lakóhellyel, tartózkodási hellyel.

Az adókötelezettség, az adó alanya
3. §.
(1) Idegenforgalmi adót köteles fizetni az a magánszemély, aki nem állandó lakosként
tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén és ott legalább egy vendégéjszakát
eltölt.
(2) Az adókötelezettség a vendégéjszakánként elszámolt tartózkodás megkezdésével
kezdődik.
(3) Az adókötelezettség az elutazási napon 24.00 órával szűnik meg.

Az adó alapja
4.§.
Az idegenforgalmi adó alapja az adókötelezettség keletkezésétől megszűnéséig terjedő
időszak /3.§. (1)-(3)/ vendégéjszakáinak száma.

Az adó mértéke
5. §.
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

Az adó beszedése és befizetése
6. §.
(1) Az e rendelet alapján megállapított adót:
a./ szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó,
b./ a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott tartózkodás utolsó napján
(a továbbiakban: adóbeszedésre kötelezett) szedi be, és a beszedést követő hó 15-ig
az önkormányzati adóhatóságnak bevallja és befizeti.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles
befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Nyilvántartás
7. §.
(1) Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett adóról az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (vendégkönyv,
vendégnyilvántartás, továbbiakban nyilvántartás) kell vezetnie.
(2) A falusi magánszálláshely és kereskedelmi szálláshely valamint a nem üzleti célú
szabadidő szálláshely jegyzőtől átvett, hitesített vendégnyilvántartó – könyv vezetésére
kötelezett.
(3) A vendégnyilvántartó könyvnek tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy
nevét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének, vagy személy igazolványának, vagy
vezetői engedély sorszámát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen
eltöltött napok számát, az adómenteségre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(3) Az önkormányzati adóhatóság, alkalmazottja (továbbiakban: adóellenőr) jogosult a
nyilvántartásba ellenőrzés céljából betekinteni, illetve annak meglétét, vezetését ellenőrizni.

Értelmező rendelkezések
8. §.
E rendelet alkalmazásában:
1.) önkormányzat illetékességi területe: Htv. 52. §. 1.) pontjában rögzített önkormányzat
illetékességi területe,

2.) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén,
3.) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magába foglaló, vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra.
4.) szálláshely: egész éven át, vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan
létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.
5.) szálláshely-szolgáltatás: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009.(X.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Záró rendelkezések
9. §.

(1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 20/1995.(XI.14.), a
9/1996.(VI.10.), a 10/1997.(IX.11.), a 9/1998.(XI.19.), a 18/1999.(XII:15.), valamint
16/2002(XII.20.), valamint az 1/2011. (I.27.) rendelete.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény,
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Tantó Csaba sk.
polgármester

dr. Barcsai Antal sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Domony, 2016. február 08.
dr. Barcsai Antal
jegyző

