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Vindornyalak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (1) bekezdés d)
pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) 1. §. (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet
alkotja.
1.§
Általános rendelkezések
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vindornyalak község közigazgatási területére.
(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.
2.§
Adókötelezettség, az adó alanya
Az adókötelezettség alatt a Htv. 30. §-ában meghatározott adókötelezettséget kell
érteni
(2)
Az adó alanyai alatt a Htv. 3. §-ában meghatározott adóalanyokat kell érteni.
(1)

3.§
Az adó alapja és mértéke
(1)
(2)

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft
4.§
Adókedvezmény

(1)

Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában meghatározottak.
5.§
Az adó beszedésére kötelezett

(1) Az adó beszedésére a Htv. 34.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15.
napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.
6.§
Eljárási szabályok
(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

(2) A kereskedelmi szálláshelyek sorszámozott bejelentőlapot kötelesek használni, annak
pontos kitöltéséről gondoskodni. A sorszámozott bejelentőlapokat a számlával együtt a
vendégkönyv mellett ellenőrizhető módon meg kell őrizni.
(3) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus
nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kel a szálláshelyet
igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi
igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött
vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelelölését,
valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét és a vendég aláírását.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31.§ a) pontja szerinti adómentesség kivételével az
adómentességre jogosító tartózkodásról az 1. számú mellékletnek megfelelő adattartalmú
nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni. Munkavégzés
miatt igénybe vett adómentesség esetén a nyilatkozat mellé csatolni kell a munkáltató cég
igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az
adót meg kell fizetni.
7.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendeletben 2011. július 1. napjával lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a
körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv, valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Tv. rendelkezés – továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő
szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. szabályai az irányadók.
Vindornyalak, 2011. június 27.

Karácsony István
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2011. június 28.
Gecse Ágnes
körjegyző

Gecse Ágnes
körjegyző

1. számú melléklet

NYILATKOZAT
Igénybe vett idegenforgalmi adómentességről
Vendég neve: ……………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………….
A szálláshelyre történő érkezés-távozás napja:…………………………………………..
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma:…………………………………………..
Adómentesség jogcíme: a) szakképzés miatt
b) szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
c) hatósági, bírósági intézkedés folytán
d) Vindornyalakon székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója, munkavégzés miatt:
Vállalkozás neve: ……………………………………………………………………...
Székhelyének címe:…………………………………………………………………….
Adószáma: ……………………………………………………………………………..
Vindornyalakon ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy
munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás neve: ……………………………………………………………………...
Székhelyének címe:…………………………………………………………………….
Adószáma: ……………………………………………………………………………..
e) bérlő, bérlő hozzátartozója (jogosultság időtartamára)
lakásszövetkezeti tag, illetve hozzátartozója, tulajdonos Ptk. 685. § b pontja szerint
hozzátartozója.
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet (a-e) X-vel szíveskedjen jelölni.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
Vindornyalak, 20…..év ………………..hó …….nap

…………………………..
Vendég aláírása

