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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi idegenforgalmi adóról szóló
11/2005. (X.24.), 16/2006.(XII.15.), 14/2008.(XII.16.),8/2015.(IX.21.) 15/2017 (XII.18.)
rendeletekkel módosított
10/1999. (XII. 01.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, – figyelemmel a 7. §-ban megjelölt korlátokra – a helyi idegenforgalmi adó
bevezetéséről, megállapításának, és fizetésének módjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya
1. §.
(1)

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Hosszúhetény
község illetékességi területén legalább – egy – vendégéjszakát eltölt.

(2)
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(3)

A beszedett idegenforgalmi adóról az adó alanya papíralapon vagy elektronikus úton
adhat bevallást.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdésében megjelöltek kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be a bevallásukat.
II. Fejezet
Adómentesség
2. §.

(1)

Az adókötelezettség alóli mentesség tekintetében a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 31. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell
alkalmazni.

III. Fejezet
Az adó alapja
3. §.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
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Módosította: 15/2017.(XII.18.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2018.I.01-tól
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IV. Fejezet
Az adó mértéke, beszedése
4. §.
2

(1)
(2)

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 220 Ft.
Az (1) bekezdés szerint fizetendő adót a Htv. 34.§ (1) bekezdése szerinti adóbeszedésre
kötelezett szedi be.
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(3)
(4)

A befizetett adóval a továbbiakban az önkormányzat szabadon rendelkezik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
5. §.
(1)

5

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990.
évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Hosszúhetény, 1999. november 11.

Nádor Rudolfné sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 1999. december 1-jén kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 1999. december 1.

Orbán László sk.
jegyző
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Módosította: 14/2008.(XII.16.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2009.I.1-jétől.
Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 20.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 21.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
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Módosította: 11/2005.(X.24.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.
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