Balatonszılıs Község Önkormányzatának
13/1993. (XII. 13.) rendelete az
idegenforgalmi adóról
az idıközi módosításokkal egységes szerkezetben
Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szólós többszörösen módosított 1990.
évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján határozatlan idıre
idegenforgalmi adót vezet be.
Általános rendelkezések
Adókötelezettség, az adó alanya
1.§.
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó személyként tartózkodik az
önkormányzat illetékességi területén, az ott tartózkodás kezdı napjától.
(módosította : 14/1995. (XII.13.) Önk. rendelet)
Adómentesség
2.§
Az 1.§. 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 felsıfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján
vagy bíróság intézkedése folytán , a szakmunkásképzés keretében , a szolgálati kötelezettség
teljesítése vagy a vállalkozói tevékenység végzése, a munkáltató által kiküldetési
tevékenységi körébe tartozó munkavégzés – ide nem értve az átképzésen, a szervezett
szakismereti oktatáson, továbbképzésen való részvételt – céljából az önkormányzat
illetékességi területén tartózkodó magánszemélyt, továbbá,
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévı üdülı tulajdonosa, illetıleg a
tulajdonos vagy a bérlı hozzátartozója, továbbá
e) aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakással rendelkezı tulajdonos,
vagy bérlı hozzátartozója, továbbá
f) aki 18. életévét már betöltötte, de valamilyen tanintézmény nappali tagozatos
tanulója / hallgatója / ha jogosultságát diákigazolvánnyal igazolja.
Az adó alapja
3.§
Adókötelezettség esetén az adó alapja az elsı vendégéjszakától számítandó.
(módosította : 14/1995. (XII.13.) Önk. rendelet)
Az adó mértéke
4.§
A fizetendı adó mértéke személyenként vendégéjszakánként 150 Ft.
(2000. évi módosítás)
Az adó beszedésére kötelezett
5.§
(1) Az 1.§. alapján fizetendı adót
a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetı,
b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülıt fenntartó
szerv,

c) a fizetı-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal
együtt a szállásadó, illetıleg a közvetítésre jogosult szerv
d) az a)-c) pont alá nem tartózó helyiségek üdülés céljára történı bérbeadása, ingyenesen
használatra átadás esetén a helyiség bérbevevıjétıl /használójától/ az egész bérleti, használati
idıre egy összegben, a helyiség tulajdonosa, vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szerv
szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendı idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Eljárási szabályok
6.§
Az 1 §. alapján beszedett adót a beszedésre kötelezettnek a beszedést követı hó 15 napig kell
az adóhatóságnak bevallani, és megfizetni.
7.§
(l) Az adóbeszedésre kötelezett az 1.§-ban meghatározott személyekrıl a megérkezés napjától
vendégkönyvet köteles vezetni, melynek tartalmazni kell :
- a személyek nevét, lakcímét,
- a megérkezés és távozás napját,
- összesítve az eltöltött vendégéjszakák számát.
(2) A vendégkönyv formájára a rendelet kötelezı alakiságot nem állapít meg, azonban azt a
megnyitásakor az adóhatóságnál hitelesíteni kell.
(3) Az 5.§. (1) bekezdés b) pontja esetén a helyiség tulajdonosa, illetve a helyiséggel
rendelkezni jogosult az adó megfizetésével egyidejőleg az (1) bekezdésben foglalt adatokat
tartalmazó nyilatkozatot tesz.
(4) A vendégkönyv, illetve a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmának valódiságát, az
adózással kapcsolatos kötelezettség teljesítését az adóhatóság ellenırzi, az ellenırzés tényét
kézjeggyel és hivatalos bélyegzıvel igazolja.
8.§
Az e rendeletben külön nem érintett eljárási szabályokra az adózás rendjérıl szóló
többszörösen módosított 1990. évi XCI. Törvény és a helyi adókról szóló többszörösen
módosított 1990. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.§
E rendelet alkalmazásában :
(1) Önkormányzat illetékességi területe:
Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt bel- és külterületet magába foglaló
térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.
(2) Idegenforgalmi adó szempontjából hozzátartozó:
a) Ptk. 685.§-ának b) pontjában felsorolt személyek:
A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az
örökbefogadó, a mostoha és nevelıszülı, valamint a testvér, továbbá az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére
valamint a testvér házastársa.
b) az unokatestvér.
(3) Szálláshely:
Egész éven át, vagy csak idıszakosan, üzletszerően mőködtetett olyan létesítmény, mely
éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

(4) Vendégéjszaka:
Vendégként eltöltött éjszakát is magában foglaló, vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.
Zárórendelkezés
10.§
Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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