Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2008.(XII.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az idegenforgalmi adóról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv) 1. § (1) bekezdésében, az 5-6. §. és a
43.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról az alábbi
rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bátonyterenye Város közigazgatási területére.
(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. §1
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Bátonyterenye
Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
Adómentesség
3. §1
Az adó alapja, adó mértéke1
4. §
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
5. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
6.§1
Az adó megállapítása
7. §1
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Az adó megfizetése
8. §2
Bátonyterenye Város illetékességi területén való tartózkodás után az adót, az adózás rendjéről
szóló törvény által meghatározott módon és határidőben Bátonyterenye Város
Önkormányzatának tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számlájára (1174104815451017-03090000) kell megfizetni.
Bejelentkezés, az adó bevallása
9. §1
(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad. A
szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus
nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet
igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi
igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(2) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag
ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a
vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a helyi
adókról szóló törvényben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót
meg kell fizetni.
Értelmező rendelkezések
10. §1
Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.
(3)2 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
Bátonyterenye, 2008. december 22.
Lavajné Dóka Éva sk.
polgármester

Romhányi Gyula sk.
címzetes főjegyző
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ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2008. december 23.
Romhányi Gyula sk.
címzetes főjegyző

Záradék:
Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül.
Bátonyterenye, 2017. december 21.
Dr. Lengyel Tamás
jegyző
1. Módosította: 16/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2013. november 29.
2. Módosította: 22/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2018. január 1.

