ÜGYTÍPUS - IDEGENFORGALMI ADÓ
Ügyintéző: Balogh Rozália adóügyi főmunkatárs
ÜGYMENET
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltöltött.
Vendégéjszaka a vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt –
legfeljebb 24 óra.
Állandó lakos, aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén.
Adómentes
a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,
az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,
a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakmunkásképzés keretében, a szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a vállalkozási tevékenységvégzése, 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,
továbbá
aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, illetőleg
a tulajdonos vagy a bérlő hozzátartozója (Ptk. 685. §.b.).
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Adó mértéke Abádszalók illetékességi területén személyenként és vendég éjszakánként
450 Ft.
Az idegenforgalmi adót a


a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó,



a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott tartózkodás utolsó napján
(együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedésre kötelezetnek az általa beszedett (vagy beszedni elmulasztott) adóról a
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz a bevallást
benyújtania és az adót befizetnie.
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Az adóztatás során figyelembe veendő jogszabályok:


a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,



az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

 Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002 (XII.12.), 17/2004
(XII.09.), 20/2011 (XII.14.) rendeletekkel módosított 17/2000.(XII.14.)rendelete az
idegenforgalmi adóról.
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