
  
Pilisszántó Község Önkormányzatának  

10/2013. (XI.6) rendelete az idegenforgalmi adóról 
egységes szerkezetben 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. (Htv. 30 §). 

 

Az adó alapja 

2. § 1.)Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 
 

Az adó mértéke 
 
 
3. § 2.)Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500.-Ft. 

 
 

Az adó beszedésére kötelezett 

4. § A fizetendő adót: 
(1) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a 

szállásadó, 
a) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 

szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a 
továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett 
akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 
   (3) Az adóbeszedésre kötelezett a helyi adó összeget közli a magánszeméllyel és az adót 
átveszi, erről bizonylatot ad. 
   (4) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának es összegének 
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet. (Htv. 34 §.) 
 
 

Az adó megfizetése 
 
5. § (1) Az adó beszedésére kötelezettnek a megfizetett adót a beszedést követő hó 15-ig kell 
az önkormányzati adóhatósághoz az idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetnie. 



 (2) Az adó késedelmes befizetése eseten az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell 
fizetni. 
 

Bejelentkezés, az adó bevallása 
 
6. § (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak 
megkezdésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak írásban kell 
bejelentenie. 
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót havonként a befizetéssel együtt vallja 
be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
(3) A bejelentkezés, illetve a bevallás – ki nem mentett – elmulasztása (késedelmes 
teljesítése) eseten az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot szab ki. 
(4) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. 
  

Az adómentesség 
 
7. § 3.)Az adómentesség vonatkozásában a Htv. 31.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

a)(4)  Mentesül továbbá az idegenforgalmi adó megfizetése alól az a pedagógus, illetve 
kísérő szülő, aki gyermekeket táboroztat a táboroztatás időtartalmára.  

 
8. §   Jelen rendelet 2014. január 1-jen lép hatályba. 
  
 
 
 
Csicsmanczai Tamásné sk   Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória sk 
         polgármester                                                                     jegyző 
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