Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_________/2011.(______) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991.(VI.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991.(VI.19.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Eljárási szabályok
6. §.
/1/

Az adóbeszedésre kötelezettnek a vendégforgalomról és a fizetendő adóról havonta a
tárgyhót követő 15. napjáig adóbevallást kell tennie.

/2/

Az 1. §. /1/ bekezdésének a./ pontja alapján fizetendő adót az 5. §. /1/ bekezdésében
meghatározott fizetésre kötelezett állapítja meg és fizeti be az adóhatóság 1173322315344681-03090000 számú számlájára a tárgyhót követő hó 15. napjáig.

/3/

Azon adóbeszedésre kötelezett adóalanynak, aki számára egyéb jogszabály nem írja
elő vendégnyilvántartó könyv vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló vendégről
az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, jegyző által hitelesített
nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni.

/4/

A nyilvántartásnak (vendégkönyvnek) tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő
vendég:
- vezeték- és utónevét,
- születési helyét, idejét,
- lakcímét,
- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját,
- a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,
- a beszedett idegenforgalmi adó összegét,
- az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,
- a vendég aláírását.

/5/

A nyilvántartásba a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével, de legkésőbb
azt követő 2 órán belül be kell vezetni. Minden vendéget olvashatóan kell beírni, egy
rovatban csak egy név szerepelhet.

/6/

A nyilvántartásba a vendégek érkezésének dátumát az érkezés napján, a távozás
időpontját a távozás napján kell bevezetni.

/7/

Ha a szálláshely igénybevételével egyidejűleg nem kerültek a vendég adatai
bevezetésre a nyilvántartásba, a szállodai bejelentőlappal kell igazolni, hogy a
vendég 2 órán belül érkezett a szálláshelyre. A szállodai bejelentőlapnak tartalmazni
kell a vendég adatait, sorszámot és az érkezés pontos időpontját. A bejelentőlapot 1
évig meg kell őrizni.

/8/

A nyilvántartást (vendégkönyvet) valamint a bejelentő lapokat az adóbeszedésre
kötelezett köteles a szálláshelyen tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított
személynek bemutatni.

/9/

Az ellenőrzést végző személy köztisztviselő, akit a jegyző megbízólevéllel jogosít fel
az ellenőrzésre. A megbízólevelét felmutató köztisztviselőt a szállásadó köteles az
ellenőrzésre megállapított időszakban 8.00 – 18.00 óráig a szálláshelyre beengedni és
az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

2.§ E rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba.

Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1.
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