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Poroszló Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról.

Poroszló Község önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben
kapott felhatalmazás, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján saját az
idegenforgalmi adóról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki.
(2) Az idegenforgalmi adó az önkormányzat saját bevételeinek kiegészítésére szolgál.
(3) A beszedett adó összegéről az önkormányzat köteles a költségvetési beszámoló részeként
a lakosságot tájékoztatni.

Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések
Adókötelezettség

2.§.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki – a Htv. szabályai szerint – nem állandó
lakosként Poroszló község közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja
3.§.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke
4.§.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.
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Adómentesség
5.§.

A Htv. 31.§-ában felsoroltakon túl mentes az adófizetési kötelezettség alól a 70. életévét
betöltött személy.

Adóbejelentkezés, adóbevallás és adómegfizetés
6.§.

(1) Az adóbeszedésre kötelezett adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15.
napjáig bevallást készít.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15.
napjáig Poroszló Önkormányzat Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi adó 11600006-
00000000-31704212 számlájára kell befizetnie.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett adózó, az adóköteles bevételszerző tevékenységet, annak
keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság felé köteles az előírt
nyomtatványon bejelenteni.

Nyilvántartás vezetési kötelezettség
7.§.

(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára egyéb jogszabály nem írja elő
vendégnyilvántartó könyv (vendégkönyv) vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni az
alábbi adatokkal:
vendég -vezeték és utóneve,

- születési helye és ideje,
- lakcíme.
- személyi azonosító okmányának száma,
- megérkezésének és távozásának ideje,
- szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma,
- idegenforgalmi adó teljes összege,
- adómentesség Htv-ben rögzített jogcíme,
- aláírása

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adattartalmú nyilvántartást (első alkalommal legkésőbb
2011. június 15-ig) használatba vétel előtt a jegyzővel a szállásadónak hitelesíttetnie kell. A
nyilvántartást a tárgyév végén köteles lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő év január 15
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napjáig záradékoltatni. A záradékoltatott nyilvántartás a következő években is használható, ha
további nyilvántartási helyet még tartalmaz.

(3) A nyilvántartást (vendégkönyvet) az adó beszedésére kötelezett köteles az általa
üzemeltetett szálláshelyen tartani és az adatgyűjtésre ellenőrzésre feljogosított személynek
bemutatni.

Záró rendelkezések
8.§.

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. június 1-től
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével Poroszló Önkormányzat Képviselőtestületének az
idegenforgalmi adóról szóló   20/2003. (XII. 5.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító
1/2006. (I.27), 19/2007.(XI.29),  22/2008. (XI.28),  6/2009. (II.27), 23/2009. (XI.26)
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és
az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Poroszló, 2011. május 26.

Bornemisza János sk. Szabó Lászlóné sk.
polgármester                                                             körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése: 2011. május  27-én.

Szabó Lászlóné
körjegyző


