Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Az idegenforgalmi adó bevezetése határozatlan idıtartamra szól.
(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(3) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.
2. §
(1) A helyi adókról szóló törvényben (a továbbiakban: Htv.) foglaltakon túl mentes az
idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól az az adóalany, akinek a magánszemély
tulajdonos vagy magánszemély bérlı térítés nélkül szállást biztosít.
(2) A Htv. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követı
hó 15. napjáig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Felsılajosi Kirendeltségéhez kell
bevallani és azt Felsılajos Község Önkormányzata 11732167-15540306-03090000 tartózkodási
idı utáni idegenforgalmi adó beszedési alszámlájára befizetni.
(3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, valamint összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak a befizetett összegrıl bizonylatot
állít ki.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a szálláshelyet igénybevevı személy nevét, lakcímét,
b) születési helyét, idejét,
c) állandó lakcímét,
d) útlevelének vagy személyi igazolványának számát,
e) megérkezésének és távozásának idejét,
f) a szálláshelyen töltött napok számát,
g) a Htv. szerinti adómentesség esetén annak megjelölését,
h) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(5) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelezı, ha a szállásadó a magánszemélytıl átvállalja az
idegenforgalmi adó megfizetését.
(6) Az adóbeszedésre kötelezettnek az (1) bekezdésben foglalt adómentességre jogosító
tartózkodásról a rendelet 1. mellékletének megfelelı adattartalmú nyilatkozatot kell az adóalany
számára biztosítani.
(7) Az adóalany az (6) bekezdésben foglalt nyilatkozatot köteles a szálláshely elfoglalása elıtt
kitölteni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet.
b) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II.14.)
önkormányzati rendelet.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. szeptember 11.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

2

1. melléklet a 13/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli az idegenforgalmi adóról szóló
13/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
biztosított adómentesség jogcímérıl

1.1. Szálláshely megnevezése: ................................................................................................
1.2. Vendég neve: ....................................................................................................................
1.3. Születési helye, ideje: .......................................................................................................
1.4. Állandó lakóhely címe: ....................................................................................................
1.5. Útlevél/személyi igazolvány száma: ................................................................................
1.6. Érkezés napja: …………………………………………………………………………..
1.7.Távozás napja:……………………………………………………………………………
1.8. Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma: ....................................................................

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli mentességem a fenti jogcímen fennáll.

Felsılajos, …………….év …………….…..….hó ……………nap

……………………………
vendég aláírása
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