
Mogyoróska község Onkorm ányzat Képvisető-te'stületének 4 l20l7 . ( IY .27 .)
ö n ko rmá ny zati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Mogyoróska község Önkormányzat Képviselő-testiilete a helyi adókról szóló
1990. évi C, törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairől szőIő 2011. évi CLX)O0X. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában meghatározott feladatkörében eljiárva, a következőketrendeli el:

1. §

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkorm ány zat tlletéke s s é g i te rületén le g alább e gy vendé géj szakát e lto lt.

2.§

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakaszáma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.

3.§

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 31. §_ában
me ghatároz ottakon túl, önkorm ány zati adókedve zrnény, adómente s s é g ninc s .

4.§

(1) Az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezeítség
keletkezését az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatvanyok tartahmáről szóló 3512008. ()il. 31.) PM rendelet 7.
melléklete szerinti nyomtatványon jelenti be M adóbeszedésre kötelezett az
önkorm ány zati adőható s ágnál.

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek a2 áItala beszedett helyi adóról a
tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.



(3) Az adóbeszedéssel megfaetetí adót az adóbeszedésre kötelezettrrek a
beszedést követő hó 15-ig kell a Mogyoróska község Önkormrányzat 11734097-
I 5 5 46285-03 09000 0 számú idegenforgalmi adó számlájára megfizetnie.

5.§

(1) Az adóbeszedésre kötelezett M általa beszedett adóról folyamatos és
naprakész nyilvántartást - D.VV.1250/új meg|elölésű vendégkönyvet - vezet,
amely alkalmas a vendégéjszakát eltOltő személyek, személyenkénti
megbontásában az adő alapjanak, az adő összegének és a mentességek jogcímének
megállapí tását a, valamint ellenőrzés ére. A vendégkönyvi elszámolás számító gépp el
is végeáető. A géppel feldolgozott adatokat nyomtatott formában - havonként
összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva - kell az adőzás rendjéről szőlő
törvény előírásai szerint megőrizni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a szá|Láshelyre bejelentkező magánszemélyt
haladéktalanul köteles az (1) bekezdés szerinti vendégkönyvbe rögzíteni. A
szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalja el.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a vendégkönyv
folyamatosan vezetve a száLláshelyen mindig rendelkezésre álljon, ellenőrizhető
legyen.

(4) A vendégkönyvet, illetve a szétmítőgépes nyilvantartás esetén a kinyomtatott
éves összesítő listát az adóbeszedésre kötelezett köteles atárgyév végén lezárni és
ezt a tétrgyévet követő év janurár 15. napjáig * önkormányzati adőhatőságga|
záradékoltatrri.

6.§

(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodás feltételeit utólag ellenőrizhető módon
igazolnia kell. Ennek hiányában M adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

(2) Az adómentességre jogosító tartózkodást igazotő nyilatkozatokat M
adóbeszedésre kötelezettnek 5 évig kell megőrircie.

7.§



Az önkorményzati adóhatóság ellenőrzése során az-adőzás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazri. ,:

8.§

(l)Éza rendelet 2017junius l-jén lép hatályba.

(2)Hatályátveszti az idegenforgalmi adóról szóló 812015. OX.2.) önkormárryzati
rendelet.

Baranyai Tiborné jegyző
nevében és felhatalmazrásával

Kihirdetve:2017 . áprílis 27 .


