Domony Község Önkormányzat
1/2011.( I. 27.) 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 1. § (1) bekezdésében valamint 30.§-34.§. kapott felhatalmazás alapján a község
illetékességi területére a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
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. § A rendelet hatálya kiterjed a Domony Község közigazgatási területén, nem állandó
lakosként való tartózkodásra, vendégéjszakára, valamint bármely ingatlan (építmény, telek)
üdülés céljára történő bérbeadásra.

II.. Fejezet
Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya
3.§ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja
4. § A adó alapja a településen megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
5.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
6.§ (1) Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett adóról az adó alapjának és
összegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (vendégkönyv,
vendégnyilvántartás, továbbiakban nyilvántartás) kell vezetnie.

(2) A nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságnál használatba vétel előtt hitelesíttetni,
valamint tárgyév végén, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig záradékoltatni
kell. A beszedésre kötelezettnek a nyilvántartást a vendégek megérkezése napjától kell
vezetnie. A nyilvántartás számítógépen is vezethető.
(3) Az önkormányzati adóhatóság, alkalmazottja (továbbiakban: adóellenőr) jogosult a
nyilvántartásba ellenőrzés céljából betekinteni, illetve annak meglétét, vezetését ellenőrizni.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
III. Fejezet
7. § E rendelet alkalmazásában:
1.) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt - bel- és külterület magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör
kiterjed,
2.) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén,
3.) állandóra bejelentett lakos: aki lakóépületben a településen állandó, bejelentett
lakcímmel rendelkezik,
4.) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magába foglaló, vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra.
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.
6.) üdültetés céljára hasznosított egyéb építmény: nem üzletszerű gazdasági tevékenység
keretében üdültetés céljára hasznosított építmény.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI. Fejezet
8.§ (1) Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, 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.).
(2) 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.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9.§ Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16.-án aláírt Európai
Megállapodásnak való megfelelést szolgálja.
Domony, 2011. január 24.
Tantó Csaba sk.
polgármester

Bognár Józsefné sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Domony, 2011. január 27.
Bognár Józsefné
jegyző

