BUGAC NAGYKÖZSÉG ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
7/200l. /V. 3./ TÖR. sz. RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Módosítások: 13/2002.(XI.28.) TÖR.
18/2003.(XII.18.) TÖR.
Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a
többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
idegenforgalmi adóról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
l. §.
A rendelet hatálya Bugac és Bugacpusztaháza Községek közigazgatási területén az
idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyokra terjed ki.
Adókötelezettség, az adó alanya
2. §.
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki:
/1/

Nem állandó lakosként tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén és legalább
egy vendégéjszakát eltölt.

/2/

Az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján olyan üdülésre,
pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak.
a./

Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

b./

Adóalany az a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy
adómentességét nemzetközi szerződés, vagy viszonosság nem biztosítja.
A viszonosság kérdésében a Pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

c./

Az épület átminősítése esetén az adókötelezettség az átminősítés évének végén
szűnik meg, illetőleg a következő év első napján keletkezik.
Adómentesség
3. §.

/1/

A 2. §. /1/ bekezdésében foglalt adókötelezettség alól mentes:

-

2 -

a./

A 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély.

b./

Az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély.

c./

a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony
alapján, hatóság vagy bírósági intézkedése folytán a szakmunkásképzés
keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a vállalkozási
tevékenység végzése, a munkáltató által kiküldetési rendelvénnyel, a
munkáltató tevékenységi körébe tartozó munkavégzés – ide nem értve az
átképzésen, a szervezett szakismereti oktatáson, továbbképzésen való
részvételt – céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély.

d./

Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy
bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,
illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának időtartamára, annak hozzátartozója /Ptk. 685. §.
b./ pontja/

/2/1
/3/2
Az adó alapja
4. §.
/1/

A megkezdett vendégéjszakák száma.

/2/4
Az adó mértéke
5. §.3
/1/

A 2. §. /1/ bekezdésében foglalt adóalanyokra személyenként és vendégéjszakánként:
200,-Ft.

/2/4
Az adó megfizetése, bejelentése és beszedése, nyilvántartási és bizonylatadási
kötelezettség
6. §.
/1/4
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Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót a szállásadónak a beszedést követő
hó 15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie:
a./ Kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházban és az üdülőtelepeken
a szolgáltatásért esedékes összeggel az üzemeltető,
b./ A szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az
üdülőt fenntartó szerv,
c./ A fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a
szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított
szerv,
d./ Az a./ - c./ pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása,
ingyenes használatra átadása esetén a helyiség bérbevevőjétől
/használójától/ az egész bérleti, használati időre egy összegben a helyiség
tulajdonosa, vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be.

/3/

A /2/ bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adófizetésére kötelezett akkor
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

/4/

Az adóbeszedésre kötelezettnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a vendég nevét, állandó lakóhelyének címét, adószámát, személyi
igazolványának számát, érkezésének, távozásának a napját, az adóköteles napok
számát, és az adó összegét.
A beszedett idegenforgalmi adóról bizonylatot köteles adni a szállást igénybe vevőnek.
Záró rendelkezés
7. §.

/1/

Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvényben, valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

/2/

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/3/

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 13/1996. /XII. 31./ KKt. sz., a 12/1998.
/XII. 31./ KKt. és a 21/2000. /XII. 16./ TÖR. sz. rendelet hatályát veszti.

Csitári Tibor sk.
polgármester

Kovács György sk.
bpházi polgármester
Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 18/2003.(XII.18.) TÖR. sz. rendelet Hatályba lépés:2004. január l.
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Hatályon kívül helyezte a 18/2003.(XII.18.) TÖR. sz. rendelet Hatályba lépés:2004. január l.

3

Módosította a 13/2002.(XI.28.) TÖR. sz. rendelet

4 Törvény erejénél

fogva megszűnt.

Hatályba lépés: 2003. január l.

