GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE
22/2009. (XII. 1.) KT SZ. RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. tv. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja
meg.

Az adókötelezettség, az adó alanya
1.§
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség
2. §
(1) Az adómentességre nézve a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv.
rendelkezései az irányadóak
(2) Adómentességet élveznek az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı lakosok hozzátartozói (Ptk. 685. § b/), valamint az
önkormányzat vendégeiként érkezett és elszállásolt személyek

Az adó alapja
3. §
Adókötelezettség esetén az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke
4. §
Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft.

Az adó beszedésére kötelezett
5. §
(1) A fizetendı adót
A/ kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetı
B/ fizetı-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal
együtt a szállásadó, illetıleg a közvetítésre jogosított szerv,
C/ az A/-B/ pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történı bérbeadása, ingyenes
használatra átadása esetén a helyiség bérbevevıjétıl (használójától) az egész bérleti,
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használati idıre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni
jogosult
szedi be
(2) Az (1). bekezdés szerint fizetendı idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta

Az adó bevallása és megfizetése
6. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezett félévente bevallást köteles benyújtani az Önkormányzati
Hivatalhoz
(2) Az adófizetésre kötelezett az elıírt adót annak közlésétıl számított 15 napon belül
kamatmentesen fizetheti meg az Önkormányzati Hivatal adószámlájára
(3) Az adó bevallására, megfizetésére, illetve meg nem fizetésére a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. tv. idevonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
7. §
Ezen rendelet 2009. december 8.-án lép életbe. Kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.
Geszt, 2009. december 1.

Fábián Zsuzsanna
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.

dr. Makai Sándor
körjegyzı
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ZSADÁNY és GESZT KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZİJE

Adatkezelési azonosító:

IDEGENFORGALMI ADÓBEVALLÁS
a 200….. évben beszedett idegenforgalmi adóról
(Kérjük, hogy bevallás esetén szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót)
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja: ........... év ....................................... hó ...... nap
Az adóhatóság megnevezése: ................................................................................
………………………………
átvevı aláírása
1./ Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó):
Neve: ..................................................................................................................................................
Adóazonosító száma:
Adószáma:

□□□□□□□□
□□□□□□□□-□-□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
**

*

Statisztikai jelzöszám:

*

Levelezési címe: ................................................................................................................................
Nyugdíjas törzsszáma: ..................................................................................................................**
Munkahelyének megnevezése: .....................................................................................................**
Címe: ...............................................................................................................................................**
2./ Szálláshely címe: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3./ Az adó kiszámítása
Hónap

Összes
vendégéjszaka

Adómentes
vendégéjszaka

Adóköteles
vendégéjszaka

Az adó összege
(Ft.-)

Befizetés
dátuma

Geszt, 20…… év .................................................................... hó ........... nap
P.

H.

* Vállalkozókra/vállalkozásokra vonatkozó adat
** Egyéni szálláshely kiadókra vonatkozó adat!

.......................................
(cégszerő aláírás)
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KITÖLTÉSI ÚTMUTTÓ
Idegenforgalmi adóról szóló bevallás kitöltéséhez

Ezt a bevallást kell kitölteni annak az adózónak, aki kereskedelmi szálláshely, üdülıépület
üzemeltetıje, szervezett üdültetésre üdülıt tart fenn, fizetıvendéglátás keretében szálláshelyet
ad ki vendégek részére, közvetlenül vagy üdülésre más módon fogad – ellenértékért vagy
ingyesen – olyan vendéget, akinek idegenforgalmi adót kell fizetni.

Az 1. ponthoz:
Ebbe a rovatba annak a magánszemélynek vagy vállalkozónak a nevét kell beírni, amely
Üzemeltetınek, fenntartónak, szállásadónak, közvetítınek illetıleg tulajdonosnak
minısül. Címként olyan helyet kell megjelölni, ahol az adóbeszedésre kötelezett elérhetı.

A 2. ponthoz:
Ebbe a rovatba a szálláshely pontos címét kell feltüntetni, a távollakó kötelezett esetében
a helyi megbízott nevét és címét is.

A 3. ponthoz:
Az adókötelezettség az érkezés napján áll be. Ennek megfelelıen az érkezés napjától az
eltávozás ( a szállás igénybevételének megszőnése) napjának 24. órájáig kell
személyenként számítani az adó alapjául szolgáló vendégéjszakák valamint az
adóköteles vendégéjszakák számát. Ez után kell az önkormányzat által meghatározott
adótétellel kiszámítani a beszedett, befizetett adó összegét és kell beírni havonkénti
bontásban.

Felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
………………………………….
(cégszerő aláírás)

Az idegenforgalmi adó számlaszáma:

-

-

