10/2001. (III.21.) Ök. sz. rendelet
az idegenforgalami adóról

Lakitelek Önkormányzat
10/2001.(III.21.)számú önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Bevezető rendelkezések
Lakitelek Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §.
(1.) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1.) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva e rendeletet alkotja az idegenforgalmi adóról.
Általános rendelkezés
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat illetékességi területére.
Az adó alapja
2.§.
(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 30. §. (1.) bekezdésének a.)
pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) A Htv. 30. §. (1.) bekezdésének b.) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény
hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
3. §.
Az adó mértéke:
a.)1 a rendelet 2. §. (1.) bekezdésében meghatározott esetben személyenként és
vendégéjszakánként 300.Ft
b.) a rendelet 2. §. (2.) bekezdésében meghatározott esetben az üdülésre, pihenésre alkalmas
épület belső hasznos alapterülete után évente 640.-Ft/m2.
Adókedvezmény 2
4. § 3
a.
Azon magánszemély, aki a Htv. 30. §. (1.) bekezdés a. pontja alapján fizetendő adót
(megkezdett vendégéjszakák száma szerint beszedett idegenforgalmi adót) a saját tulajdonát
képező a Htv. 30. §. (1.) bekezdés b. pontja szerinti adókötelezettség alá eső ingatlanában
(üdülőjében), mint a Htv. 34. §-ában meghatározott adóbeszedésére kötelezett beszedi és
befizeti, akkor a Htv. 30. §. (1.) bekezdés b. pontja szerinti adókötelezettsége alapján
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fizetendő idegenforgalmi adójából a beszedett és befizetett idegenforgalmi adóval
megegyező, de legfeljebb az építmény hasznos alapterülete után az adóévben terhére kivetett
idegenforgalmi adó összegével megegyező mértékű idegenforgalmi adókedvezményre
jogosult.
b.
A tárgyévi adókedvezményt az adóbeszedésre kötelezett (az építmény utáni
idegenforgalmi adót fizető üdülőtulajdonos) az adóévet követő év január 15. napjáig egy
összegben igényelheti az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott kérelmével, melyhez
csatolnia kell a beszedett idegenforgalmi adó befizetését igazoló bizonylatok másolatát.
c.
Az önkormányzati adóhatóság az adókedvezményt, az igénybejelentést követő 30
napon belül az adózó építmény utáni idegenforgalmi adószámláján jóváírja.
d.
A várható adókedvezmény az adózó tárgyévi építmény utáni idegenforgalmi
adófizetési kötelezettségébe előzetesen nem számítható be.
Záró és vegyes rendelkezések
5. § 4
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba határozatlan időre. Kihirdetéséről a Jegyző
gondoskodik
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az idegenforgalmi adóról szóló
17/1997.(XII.11.) számú és az azt módosító 18/1998.(XII.16.) számú, 17/1999.(XII.15.)
számú, 14/2000.(XI.29) számú önkormányzati rendeletek
(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően bevallott, bejelentett építményekről újabb bevallást
benyújtani nem kell mindaddig, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik
be.
(4) 5 A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
- helyi adókról szóló 1990. évi C törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Lakitelek, 2001.március 20.
Anka Balázs sk.
polgármester
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Orbán Csaba sk.
jegyző
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