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(xII.6.) önkormányzati

rendelete

az idegenforgalmi adóról
eglséges szerkezetben

Szigetbecse Község Önkormanyzat Képviselő-testiilete a helyi önkormanyzatokról szóló
1990. évi Lxv. törvény 16.$. (l) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. $ (1) bekezdése alapjan az alábbi rendeletet alkotja az idegenforgalmi adóról:
Adókötelezettség
1.$ Adókötelezettségterhelia^a magánszemélfi, aki nem állandó lakosként az
önkormányzatilletékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Ádómentesség

2.s Az idegenforgalmi

adó alól mentes:
a.) a 18. életévétbe nem töltött, továbbá a70. é|etévétbetöltött magrínszemély
b.) a településen székhellyel, vagY telephellyel rendelkező, vaw az ideiglenes
tevékenységetvégző vállalkoző esetén vállalkozasi tevékenységvagy ezen
vállalkoző munkavállalőja á|tal folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat

illetékességi teriiletén tartőzkodő magánszemély

c.) aki az önkormányzat illetékességi terÍileténlévő üdülő fulajdonosa vagy bérlője,
illetve a tulaj donos, bérlő ltozzátartozőja.
d.) ideiglenesen a községben 1orrtőzkodő személy, aki sállásdÍjat nem ftzet

Az
3.$

Az adó alapja:
1.) a megkezdett

adó

alapja

vendégéjszakák szátna

Adómérték
4.$

1Az

idegenforgalmi adó mértéke: vendégéjszakánként és személyenként2lOFtléj.

Az
5.$

A

adő beszedésére kiitelezett

ftzetendo adőt

a') kereskedelmi szállríshelyeken, és az üdülőterületen a szo|gá|tatásért
esedékes összeggel egyutt az üzemeltető
b.) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadásaalkalmával az üdülőt
fenntartó szerv

c.) afizetóvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után jarő adőt
együtt a szállásadó, ill. a közvetítésre jogosított szeÍv,
lMódosította

al0/20l4.Cxl.28.) önkormányzati rendelet t.

$_a,

a szálláshelyi dijjal

hatályos 2015. január l-től.

2

d.)

u

c.) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építrrrény,telek) üdiilés céljára
történőbérbeadása esetén azingatlan bérbevevőjétőLaz egész bérleti időre egy
összegben az tngat\an tulajdonos4 vagy az íngatlannal rendellrBzni jogosult
a.) _

szedi be.

6.$

A

fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor
befizetrri, ha annak beszedésételmulasztotta.

is tartozik

Az idegenforgalmi adó megÍizetése
7.$

Az

adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adőt az adőzőnak a
beszedést kiivető hó 15. napjáíg kell az adóhatósághoz befizetnie.

'

8.$. a.)

Hatályba léptető rendelkezés

Ez a rendelet 2}lt.januar l-én lép hatrályb4 és ez'ze| egyidejtileg
|5l

b.)

'I

2009 . (xII.2

3

.

a

) sz. rendelet hatáIy át veszti.

E

rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
20061123. EK. iranyelvnek megfelelést szolgálja .

Szigetbecse, 2010. november 29.

Magasitz Lajos
po1gármester

Losonczy Béla
jeeyző

