Idegenforgalmi adó
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (X.25.) számú rendeletével 2017.
január 1-jével vezette be a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adót.
Az adó alanya: idegenforgalmi adót köteles fizetni az a magánszemély, aki nem állandó
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka
Adómértéke: 2017. évtől 300.-Ft/vendégéjszakák száma/személy
Adómentesség: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31.§. alapján
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;
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója,
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag
az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő
egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy
hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a
szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy
rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen,
feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább
egybefüggő 30 nap.
Az adó beszedésére kötelezett: a fizetendő adót
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.
Bevallás benyújtása
az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő
hó 15. napjáig kell a bevallást benyújtania és az adót megfizetnie.

Az idegenforgalmi adó megállapítása önadózás keretében történik, az adózók maguk
állapítják meg az adóalapot.
A bevallási nyomtatvány letölthető:
- a www.paty.hu oldalról (Letölthető dokumentumok / Adóigazgatási iroda)
- települési portálról elektronikusan beküldhető https://ohp.asp.lgov.hu
Az adó beszedésére kötelezettnek valamennyi szállásadás esetén nyilvántartást kell vezetnie
az adóalanyok által eltöltött adóköteles, illetve adómentes vendégéjszakákról. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell fejlécében az adóbeszedésre kötelezett nevét, lakcímét,
adóazonosító számát, szálláshely címét, továbbá az adóalany (vendég) nevét, lakcímét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolványának, útlevelének vagy egyéb,
személyazonosságát igazoló okmányának nevét és számát, érkezésének és távozásának idejét,
beszedett idegenforgalmi adó összegét, adómentességének Htv. 31. § szerinti jogalapját és
adómentességi nyilatkozatának sorszámát, az adóalany vagy törvényes képviselőjének
aláírását. Az adómentesség igénybe vételéhez szükséges, hogy az adómentességi nyilatkozatot
érkezéskor az adóalany kitöltse és aláírja.
Befizetési határidők: az adóbeszedéssel megfizetett adót az adózónak a beszedést követő hó
15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie csekken, vagy átutalással a 11742001-1539023503090000 számú idegenforgalmi adó beszedési számla javára kell teljesíteni.
Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
Amennyiben az adózó adókötelezettségének keletkezéséről az adóhatóságot a bevallás
benyújtásával nem értesíti vagy bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen
vagy egyáltalán nem teljesíti, akkor a magánszemély adózó esetében 200.000.-Ft, más adózó
esetében 500.000.-Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

