Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. §
(1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Idegenforgalmi adót kell fizetni, ezen rendeletben foglaltak szerint.
2. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
3. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
4. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdését követő
15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz – az erre rendszeresített nyomtatványon – köteles
bejelentkezni.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról bevallást ad és ezzel egyidejűleg megfizeti
az idegenforgalmi adót az önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedési számlájára.
5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót átveszi és erről
bizonylatot ad.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének
megállapítására és ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, lakcímét,
b) születési helyét, idejét,
c) útlevelének, vagy személyi igazolványának számát,
d) megérkezésének és távozásának idejét,
e) a szálláshelyen töltött napok számát,
f) az adómentesség esetén annak megjelölését,
g) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(4) A nyilvántartás vezetése abban az esetben is kötelező, amennyiben a szállásadó a
magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.
(5) Az adó beszedésére kötelezettnek a helyi adókról szóló törvényben tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást a 4. § (2) bekezdésében meghatározott bevallással egyidejűleg
igazolnia kell az önkormányzati rendelet mellékletét képező nyomtatványon. Az igazolás hiányában
az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezettnek meg kell fizetni.
(6) A nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre
feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem
tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek a nevét az
adóhatóságnál be kell jelentenie.
(7) Az ellenőrzést végző személy közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem
illeti meg, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. Az igazolványt

felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban a szálláshelyre
beengedni, és az ellenőrzési tevékenységet elősegíteni.
6.§ Az idegenforgalmi adóbeszedési számlára beérkezett összeg 10 %-át – a tárgyévet követő év június
30. napjáig - turisztikai célú marketingtevékenység finanszírozására kell fordítani.
7. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2012. december 1. napján került kihirdetésre.
………………………………..
dr. Deák Ferenc jegyző
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B
Vendég neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakóhely
címe:
Érkezés napja:
Távozás napja:
Adómentesség
jogcíme:

C

18. év alatti életkor miatt
Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt
Közép és felsőfokú oktatási intézményben történő ellátás
miatt (diákigazolvány száma):
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
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Vásárosnaményban székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozás, vagy alkalmazottja munkavállalója
munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:
Székhelyének címe:
Adószáma:
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15

Vásárosnaményban ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:
Székhelyének címe:
Adószáma:
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Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá használati jogosultság
időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő
használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg
a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának
időtartamára annak hozzátartozója:
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Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél x-szel szíveskedjék jelölni. Kijelentem, hogy az
idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

A melléklet címét módosította 12/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. július 26. napjától.

