SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelete
AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL.
Sonkád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az adó bevezetés és mértéke
1. §
A képviselő-testület illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be.
2. §
(1) Az adó mértéke a Htv. 32. § a) 1. pontja alapján minden megkezdett vendégéjszaka száma után 300
Ft.
(2) Az adó mértéke a Htv. 32. § a) 2. pontja alapján az adóalap 4%-a.
2. Eljárási rendelkezések.
3. §
(1) Az adó beszedésére kötelezett a vendégekről a megérkezés napjától nyilvántartást köteles vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét,
lakcímét, születési helyét, születési idejét, útlevelének vagy személyazonosító igazolványának
számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az
adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint az adó összegét és a vendég
aláírását.
(3) A kereskedelmi szálláshelyek a (2) bekezdés szerinti adatokkal sorszámozott bejelentőlapot
kötelesek használni, melyet a számlával együtt, a vendégkönyvvel összehasonlítható módon kell
őrizni.
(4) A szállásadónak az adómentességre vonatkozóan az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozatot
kell beszerezni. Ennek hiányában az adót az életkor alapján adható mentesség kivételével minden
esetben meg kell fizetni.
(5) Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolás, kiküldetési rendelvény
felmentést ad a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kitöltése alól. A munkáltatói igazolásnak/kiküldetési
rendelvénynek tartalmaznia kell a vendég (munkavállaló) nevét, érkezés és távozás napját, az
adómentesség jogcímét, a munkáltató nevét, székhelyét, és cégjegyzék/nyilvántartási számát.
3. §
(1) Az idegenforgalmi adót a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell bevallani.
(2) Az idegenforgalmi adót a 11744027-15442734-03090000 számú Sonkád tartózkodási idő utáni
idegenforgalmi adó elnevezésű számlára kell befizetni.
2. Záró rendelkezések.
4. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
Sonkád, 2011. október 13.

Bandics Zsigmond
Polgármester

Dr. Birta Zsuzsanna
Körjegyző

Záradék:
Ez a rendelet 2011. október 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Birta Zsuzsanna
Körjegyző

1. melléklet a 20/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT AZ IDEGENFORGALMI ADÓ ALÓLI MENTESSÉG
JOGCÍMÉRŐL
Szálláshely megnevezése:
Sorszám

Megnevezés

1

Vendég neve

2

Vendég születési helye

3

Vendég születési ideje

4

Vendég lakóhelye

5

Személyazonosító igazolvány/útlevél száma

6

Érkezés napja

7

Távozás napja

8

Eltöltött adómentes éjszakák száma

Adat

Adómentes tartózkodás jogcíme1:
31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző
vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának
időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].
Nyilatkozatomat anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem meg.
Kelt: Sonkád, ……………………………………..
…………………………………………..
Vendég aláírása

1 Megfelelő rész bekarikázandó vagy aláhúzandó!

2. melléklet a 20/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

IDEGENFORGALMI ADÓBEVALLÁS
a 20….. évben beszedett idegenforgalmi adóról
(Kérjük, hogy bevallás esetén szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót)
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

év

hó

nap

Az adóhatóság megnevezése:
………………………………
átvevő aláírása
1. Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó):
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Adóazonosító száma: ……………………………………………………………………
Adószáma:……………………………………………………………………………….
Statisztikai jelzőszám: …………………………………………………………………..
Levelezési címe: …………………………………………………………………………

2. Szálláshely címe: ……………………………………………………………………….

3. Az adó kiszámítása
Hónap

Összes
Adómentes
Adóköteles
Az adó összege Befizetés
vendégéjszaka vendégéjszaka vendégéjszakák (Ft.-)
dátuma
száma
száma
száma
(Adóköteles
vendégéjszakák
száma*adó
mértékével

A bevallásban közölt adatok valódiságáért anyagi és büntetőjog felelősséget vállalok.
…………………, 20…… év

hó

nap

…………………………………..
(cégszerű aláírás)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Idegenforgalmi adóról szóló bevallás kitöltéséhez
Ezt a bevallást kell kitölteni annak az adózónak, aki kereskedelmi szálláshely, üdülőépület üzemeltetője,
szervezett üdültetésre üdülőt tart fenn, fizetővendéglátás keretében szálláshelyet ad ki vendégek részére,
közvetlenül vagy üdülésre más módon fogad – ellenértékért vagy ingyenesen – olyan vendéget, akinek
idegenforgalmi adót kell fizetni.

Az 1. ponthoz:
Ebbe a rovatba annak a magánszemélynek vagy vállalkozónak a nevét kell beírni, amely
üzemeltetőnek, fenntartónak, szállásadónak, közvetítőnek illetőleg tulajdonosnak minősül. Címként olyan
helyet kell megjelölni, ahol az adóbeszedésre kötelezett elérhető.

A 2. ponthoz:
Ebbe a rovatba a szálláshely pontos címét kell feltüntetni, a távollakó kötelezett esetében
a helyi megbízott nevét és címét is.

A 3. ponthoz:
Az adókötelezettség az érkezés napján áll be. Ennek megfelelően az érkezés napjától az
eltávozás (a szállás igénybevételének megszűnése) napjának 24. órájáig kell
személyenként számítani az adó alapjául szolgáló vendégéjszakák valamint az
adóköteles vendégéjszakák számát. Ez után kell az önkormányzat által meghatározott
adótétellel kiszámítani a beszedett, befizetett adó összegét és kell beírni havonkénti
bontásban.

Az idegenforgalmi adó számlaszáma:
11744027-15442734-03090000

