Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008.(IX10.) rendelete
a helyi adókról szóló – többször módosított – 21/1991.(XII.17.)
rendeletének módosításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, illetékességi
területén az alábbiak szerint határozza meg az idegenforgalmi adó bevezetésének és
alkalmazásának szabályait, és a helyi adókról szóló 21/1991.(XII.17.) számú rendeletét
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A Rendelet 1. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) idegenforgalmi adó”
2. §
A Rendelet kiegészül az alábbi II/A. Idegenforgalmi adó című fejezettel 12/A. §-tól 12/J. §ig:
„II/A.
Idegenforgalmi adó
Az adó alanya
12/A. §
Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adómentesség
12B. §
Az adókötelezettség alóli mentességet a Htv. 31. §-a szabályozza.
Az adó alapja
12/C. §
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
12/D. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.
A bejelentés szabályai
12/E. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől
(a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati
adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).
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(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerinti határidőben akkor is
be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.
Az adóbeszedési kötelezettség
12/F. §
(1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel, és azt tőle
átveszi.
(2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni,
ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adó bevallása
12/G. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó
15-éig kell bevallást tennie.
(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnése esetén, ennek
bekövetkeztétől számított 30 napon belül soron kívüli bevallást kell tennie.
Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás
12/H. §
(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.
Nyilvántartás céljára – az eltöltött vendégéjszaka helyén  vendégkönyv, vagy azzal
egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell az igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi
igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, az eltöltött
vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(2) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni
kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni
kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség
feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.
Az adó megfizetése
12/I. §
Az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az
önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.
Az adó felhasználása
12/J. §
A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag idegenforgalmi célokra használható fel, illetve e
célokra halmozható.”
3. §
A Rendelet V. fejezete (A rendelet hatályára vonatkozó és záró rendelkezések) kiegészül az
alábbi 25/A §-sal:
„25/A §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
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- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
- a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései az irányadók.”
4. §
A Rendelet VI. fejezet (Értelmező rendelkezések) 26. §-a az alábbiak szerint kiegészül:
-

-

az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület: az üdülő,
továbbá minden olyan lakásnak nem minősülő épület, amelyben ideiglenesen üdülés,
pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdülőtől elkülönítve épített (önálló) építményt is
(csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.);
szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan
létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál;
szállásdíj: a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és
egyéb szolgáltatások nélkül;
vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra;”
5. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. október 1-től kell alkalmazni.

Szécsény, 2008. szeptember 9.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2008. szeptember 10.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

