Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2010. (XII.28.) számú rendelete
az idegenforgalmi adóról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén élő lakosság
igényeinek jobb kielégítése, a település turisztikai célú fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök
növelése érdekében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1.§. (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján a következő rendeletet hozza:
Az adókötelezettség, az adó alanya
1. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adómentesség
2. § Az § (1) bekezdés szerinti adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben
ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség
teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat
illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
(2)A mentesség igazolására:
• személyazonosításra szolgáló igazolvány, diákigazolvány,
• vállalkozói igazolvány, cégkivonat,
• kiküldetési rendelvény fogadható el.
Az adó alapja
3 § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
4.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
Az adó beszedésére kötelezett
5.§ (1) A fizetendő adót a fizető vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után a
szálláshelyi díjjal
együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv köteles befizetni havi
bevallás alapján.
(2)Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
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(3) Az adókezelésre kötelezett személyt nyilvántartási kötelezettség terheli a vendégek
vonatkozásában: megszálló személyek száma,tartózkodás célja és időtartama.
6.§ Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 50%-át Báta Községi Önkormányzat a
tevékenységet végzőkkel egyeztetve olyan turisztikai célokra fordítja, mely elősegíti Bátán a
falusi turizmus megerősödését.
Záró rendelkezések
7.§ E rendelet alkalmazásakor a Htv. 52. §-ban foglalt értelmezéseket kell alkalmazni.
8.§ E rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba, kihirdetéséről – a hivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik.
Báta, 2010. december 15.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Záradék:
A rendelet 2010. december 28-án kihirdetve.
Dr. Bonnyai Réka
jegyző
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