PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
26/2007. (X.03.) sz. önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)1

Hatályba lépés napja: 2008. január 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2007. október hó „01.” napjától 2007. október hó „03.” napjáig.

Pilis, 2007. október hó „03.”

dr. Csiki Gábor
jegyző

1

Szabó Márton
polgármester

Egységes szerkezetben a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2018. december 07. napjától.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
26/2007. (X.03.) sz. önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a település közigazgatási, illetékességi területén e rendeletben (a továbbiakban: Ör.)
határozza meg az idegenforgalmi adó bevezetésének és alkalmazásának szabályait.
Általános rendelkezés
1. §2
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilis Város közigazgatási területén 2008.
január 1–jei hatállyal – a Htv., valamint az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) keretei között - idegenfogalmi adót vezet be.
A rendelet személyi és területi hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pilis Város illetékességi területén vendéglátással
foglalkozó gazdálkodó szervezetre.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Pilis Város illetékességi területére.
Az adó alanya
3. §
Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 30. §-a határozza meg.
Az adó alapja
4. §
Az adó alapját a Htv. 32. §-a határozza meg.
Az adó mértéke
5. §

Módosította a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati határozat 4.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2018. december 07.
napjától.
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(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Htv. 32. § a1.) alpontjában
meghatározott adó mértékét 2008. január 1. napjától kezdődő hatállyal, személyenként és
vendégéjszakánként 300,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Htv. 32. § a2.) alpontjában
meghatározott adó mértékét 2008. január 1. napjától kezdődő hatállyal, az adó alap 2,0 %ában állapítja meg.
(3) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Htv. 32. § b.) pontjában
meghatározott adó mértékét 2008. január 1. napjától kezdődő hatállyal, az épület (építmény)
hasznos alapterülete után, évente 450.- Ft /m2 összegben állapítja meg.
Adómentesség
6. §
Az adómentességben részesülő magánszemélyek körét a Htv. 31. §-a határozza meg.
Az adó beszedésére kötelezett
7. §
(1) Az Ör. 1. §-a alapján fizetendő adót az adó beszedésére kötelezett szedi be.
(2) Az adó beszedésére kötelezett üzemeltető, üdülőt fenntartó szerv, szállásadó, a
közvetítésre jogosult szerv, vagy az ingatlan tulajdonosa, az ingatlannal rendelkezni jogosult
személy fogalmát, körét, a beszedés formáját a Htv. 34. §-a rögzíti, és határozza meg.
A bejelentés szabályai
8. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezett a rendelet szerinti adókötelezettsége keletkezését, annak
bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az
önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).
(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti minőségét, az (1) bekezdés
szerinti határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.
Az adóbeszedési kötelezettség
9. §
(1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel, és azt tőle
egy összegben átveszi, amely adó átvételéről a magánszemély részére pénzügyi bizonylatot
ad.
(2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is befizetni tartozik, ha
annak beszedését elmulasztotta.
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(3) Az adó késedelmes befizetése esetén, az adóbeszedésre kötelezett az esedékesség napjától
késedelmi pótlékot köteles fizetni.

Az adó bevallása
10. §
(1)3 Az adóbeszedésre kötelezettnek – az Art. 2. melléklet II.A. alapulvételével - az általa
beszedett helyi adóról, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell bevallást tennie.
(2)4 A bevallás - ki nem mentett - elmulasztása (késedelmes teljesítése) esetén, az
önkormányzati adóhatóság - az Art. 220. §. alapulvételével - mulasztási bírságot szab ki.
(3) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.
Az adó megfizetése
11. §5
Az adót az adóbefizetésre kötelezettnek az Art. 3. számú melléklete („Az adók, a költségvetési
támogatások esedékessége”) II. fejezete („Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő
befizetések”) A. része 3. pontjában meghatározott határnapig kell az önkormányzati
adóhatósághoz befizetnie (átutalnia).
Könyvvezetés, nyilvántartás
12. §
(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett helyi adóról e paragrafus (2) – (5)
bekezdése szerint, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást
vezet.
(2) A Htv. 32. § a1.) illetve a2.) alpontjában meghatározott adó alapjának, a beszedett helyi
adó mértékének pontos meghatározására, nyilvántartás vezetése céljára – az eltöltött
vendégéjszaka helyén  vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás
vezetése kötelező.
Módosította a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2018. december 07.
napjától.
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Módosította a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bekezdése. Hatályos: 2018. december 07.
napjától.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott adó megállapítása alapjául szolgáló nyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
a) a szállást igénybevevő nevét,
b) a szállást igénybevevő lakcímét,
c) a szállást igénybevevő születési helyét, és pontos idejét (év, hónap, nap),
d) a szállást igénybevevő útlevelének, vagy személyi igazolványának számát,
e) a szállást igénybevevő megérkezésének és távozásának idejét,
f) a szállást igénybevevő által eltöltött vendégéjszakák számát,
g) az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint
h) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(4) A Htv. 32. § b.) pontjában meghatározott adó alapjának, a beszedett helyi adó mértékének
pontos meghatározása, nyilvántartás vezetése céljából az önkormányzati adóhatóság által
vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) az üdülő tulajdonos nevét,
b) az üdülő tulajdonos lakcímét,
c) az üdülő tulajdonos (magánszemély) adóazonosító jelét,
d) az üdülő tulajdonos anyja nevét,
e) az üdülő tulajdonos születési helyét, és pontos idejét (év, hónap, nap),
g) az üdülő pontos helyrajzi számát, az üdülő fekvése pontos természetbeni helyét,
h) az üdülő (építmény, épület) pontos, hasznos alapterületét,
i) az adómentességre jogosító jogcím pontos megjelölését,
j) az előírt idegenforgalmi adó összegét, valamint
k) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(5) Az önkormányzati adóhatóság a (4) h) alpontjában meghatározott hasznos alapterületet a
területileg illetékes építésügyi hatóság által az üdülő építménye, épülete használatbavétele,
fennmaradása tárgyában meghozott, jogerőre emelkedett használatbavételi engedély vagy
fennmaradási engedély rendelkező részében meghatározott adatai alapján rögzíti és állapítja
meg.
(6)6 Adómentesség igénybevétele esetén, annak feltételeit az adóbeszedésre kötelezett köteles
utólag ellenőrizhető módon igazolni, illetve e célból a Htv. 31. §-ában meghatározott
adómentesség feltételrendszere, az Art. 78. §-a, valamint a számvitelről szóló, többször
módosított 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 166. – 169. § rendelkezései
figyelembevételével - megfelelő nyilvántartást az adó esedékessége naptári évének utolsó
napjától számított 5 évig teljes körűen megőrizni.
Az adó felhasználása
13. §

Módosította a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. (5) bekezdése. Hatályos: 2018. december 07.
napjától.
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A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag az alábbi célokra használható fel:
a) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Idegenforgalmi
Koncepciójában meghatározott célok, a célok eléréséhez szükséges feltétel-rendszer
végrehajtására (idegenforgalmi, turisztikai kiadványok összeállítására, megjelentetésére),
b) Pilis Város információs, turisztikai tábláinak készítésére, karbantartására,
c) a település külterületén, engedély nélkül lerakott települési hulladék gyűjtéséhez
kapcsolódó szervezett akcióprogramok feltételeinek, végrehajtásának biztosítására,
d) a települési irányítótáblák, utcanév táblák készíttetésére, karbantartására,
e) a település, hiányzó közúti közlekedési jelzőtábláinak pótlására, karbantartására.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
E rendelet rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az Art., valamint Szt. ide vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályairól szóló
önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2007. szeptember hó „28.” napján.
Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2007. október hó „01.” napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző
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