Szob Város Önkormányzat Képvisel -testületének
15/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel módosított

9/2011. (III. 9.) számú rendelete
az idegenforgalmi adóról
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi
adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Szob Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat illetékességi területén az
idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja
1.§
Az adókötelezettség alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó
lakosként legalább egy vendégéjszakát tölt.
2.§
Az adómentesség
(1) Mentes az adó alól:
a)
a 18. életévét be nem töltött személy;
b)
a gyógyintézetben fekv beteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c)
a közép- és fels fokú 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 rendelkez vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz
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 lév üdül tulajdonosa vagy bérl je, továbbá a használati
jogosultság id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez
lakásszövetkezeti tag, illet leg tulajdonos, a bérl hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának id tartamára annak
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]
3.§
Az adó alapja
A megkezdett vendégéjszakák száma.
4.§
Az adó mértéke
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Személyenként és vendégéjszakánként 400 – Ft.

Módosította a 15/2019 (XI. 27.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2020. január 1. napjától
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5.§
Az adó beszedésére kötelezett
(1) Az 1. § alapján fizetend adót:
a)
kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdül telepeken a szolgáltatásért esedékes
összeggel együtt az üzemeltet ,
b)
a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdül t fenntartó szerv,
c)
a fizet vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a
szállásadó, illet leg a közvetítésre jogosított szerv,
d)
az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történ bérbeadása,
ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevev jét l (használójától) az egész bérleti, használati
id re egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetend idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik
befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
6.§
Eljárási rendelkezések
(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adóköteles bevétel szerz tevékenységét a tevékenység
megkezdését l számított 15 napon belül az adóhatságnak írásban be kell jelenteni.
(2) A bekezdésnek tartalmaznia kell:
az adóbeszedésre kötelezett nevét, címét (székhelyét, bankszámla számát)
a tevékenységének helyét, címét
a tevékenységének megkezdésének id pontját
(3) A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a beszedést követ hó 15-ig kell az
adóhatósághoz bevallania.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek a (3) bekezdésben meghatározott bevallással együtt kell a beszedett
adót befizetnie Szob Város Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.
(4) Az adóbeszedésre kötelezett a vendégekr l, illetve az általa beszedett adóról az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.
(5) A (4) pont szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vev nevét, lakcímét,
születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának
idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos
megjelölését, valamint az adó végösszegét és a vendégaláírását.
(6) A (4) pont szerinti nyilvántartásba az önkormányzati adóhatóság és az ellen rzéssel megbízott
személyek ellen rzés céljából betekinthetnek.
7. §
Értelmez rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1.
vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló, vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra
2. szálláshely: egész éven át, vagy csak id szakosan, üzletszer en m ködtetett olyan létesítmény, amely
éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál
3. állandó lakos: akinek a bejelentett állandó lakhelye Szobon található
8. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos
módon intézkedik.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., az adózás
rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. CXL. törvény rendelkezései irányadók.

Szob, 2011. március 8.

Sz ke István s.k
polgármester

Kempfné Dudás Hilda s.k.
jegyz

Záradék:

A rendelet 2011. március 9. napján kihirdetésre került.

Kempfné Dudás Hilda s.k.
jegyz
Záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2011. március 9. napjától 2011. március 24. napjáig
kifüggesztésre került.

Tóthné Nyirádi Anna s.k.
aljegyz
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