Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l.§ (1) bekezdésében, a 4.§ c) pontjában, és az 5.§ b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §

(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenforgalmi adót
vezet be Dunaföldvár közigazgatási területén, a helyi adókról szóló 1990.évi
C. törvényben (továbbiakban:Htv.) szabályozott személyi hatályra kiterjedően.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű anyagi és
eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
(3) Dunaföldvár Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóból befolyó adóbevételt és
az adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást törvényben meghatározottak szerint
használhatja fel.

2. §

E rendelet alkalmazásában: „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartás”:
egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen vagy más módon működtetett olyan
létesítménynél vezetett nyilvántartás, ahol éjszakai elszállásolás is megvalósul.
A szálláshelyen vezetett nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.
4. § (1) A Htv. 43.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a (2) bekezdésben megjelölt
szálláshelyeknek az 1. melléklet szerinti adattartalommal a beszedett adóról, az adó
alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének
utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást kell vezetni.
(2) A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról is, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan
rendelkezésre álljon.
(3) Az 1. melléklet szerinti nyilvántartást a (4) bekezdésben meghatározott szálláshely
az önkormányzati adóhatóságtól köteles átvenni, és ellenőrzés során azt bemutatni.
(4) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely ( a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ d-h. pontjaiban meghatározott):
panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely.
(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31.§-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást a 2. mellékletnek megfelelően igazolnia kell,
ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.
Az életkor miatti mentesség (Htv. 31.§ a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi
nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás az életkor adatát
egyértelműen tartalmazza és az a vendég által aláírt.
Munkavégzés miatti mentesség (Htv. 31.§ c) pontja) igénybevétele kizárólag az
Adóiroda (iparűzési adóra történő bejelentkezést követően) kiállított előzetes
Igazolása alapján lehetséges.

(6) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból
hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási
időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja.
Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés
feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.
(7) Amennyiben a szálláshely üzemeltetője a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja,
vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási,
befizetési, nyilvántartási, együttműködési kötelezettségét nem az előírt módon és
időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot köteles
megállapítani.
5. §

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Dunaföldvár, 2014. november 25.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet 2014. november 28-án kihirdetésre került.

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

