Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2007. (XI. 30.) ÖR. számú rendelete
az idegenforgalmi adóról
Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja az idegenforgalmi adóról:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet az Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.
(Az Önkormányzat illetékességi területe az Önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.)

Adókötelezettség
2. §
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,

Adómentességek és kedvezmények
3. §
A 2. §. szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,
b) az egészségügyi, 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
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
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;

Az adó alapja
4. §
Az adó alapja a nem állandó lakosként való tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjszakák
száma.
Az adó mértéke
5. §
Az adó mértéke nem állandó lakosként való tartózkodás esetén személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft (háromszáz forint).

Az adó bevallása és megfizetése
Az adó beszedése
6. §
(1) A nem állandó lakosként való tartózkodás szerint fizetendő adót a (2)-(5) bekezdés szerint
kell beszedni.
(2) Kereskedelmi szálláshelyeken - a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt - az üzemeltető
szedi be az adót.
(3) A szervezett üdültetésre beutaltaktól - a beutaló-jegy átadása alkalmával - az üdülőt fenntartó szerv köteles beszedni az adót.
(4) A fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót - a szálláshelyi díjjal
együtt - a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv szedi be.
(5) Az (2)-(4) bekezdés alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes
használatra átadása esetén az adót a helyiség bérbevevőjétől (használójától) - az egész bérleti,
használati időre, egy összegben - a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be.
7. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó
15-ig kell bevallást tennie.
(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek a megfizetett adót a beszedést követő hó 15-ig kell az
adóhatósághoz befizetni.
(3) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.

2

Értelmező rendelkezések
8. §
E rendelet alkalmazásában:

1. Állandó lakos:
Aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén.
2. Vendégéjszaka:
Vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.

Záró rendelkezések
9. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C.
törvény, valamint az adózás rendjéről szóló, módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

10. §
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 6/1994. (VI.30.)ÖR. számú rendelete.

Nagybánhegyes, 2007. november 22.

Jancsó Ottó
Polgármester


Tímár Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Nagybánhegyes, 2007. november 30.
Tímár Istvánné
jegyző
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