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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló

23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében, az 5. § b) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatkörében a
helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására az
alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. § (2) Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a
továbbiakban: helyi adókról szóló törvény) meghatározott építményekre és
telkekre, illetve a helyi adókról szóló törvényben meghatározott gazdasági
tevékenység gyakorlására, valamint nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemélyekre
(továbbiakban együtt adótárgy) terjed ki.”

(2) A Rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. § (4) Az önkormányzat rendeletével magánszemélyek kommunális adóját,
helyi iparűzési adót és idegenforgalmi adót vezet be. „

2. § A Rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki.

„10/B. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

(3) Az adómentesség részletes szabályait a helyi adókról szóló törvény 31. §-a
határozza meg.

3. § (1) A Rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki.

„10/C. § (1) A 10/B. § (1) bekezdése alapján fizetendő idegenforgalmi adó
alapjának megállapítása végett az adó beszedésére kötelezett szállásadó a szállást
igénybevevők vonatkozásában vendégkönyvet, vagy hivatalosan forgalmazott
számítástechnikai programmal készített nyilvántartást köteles vezetni. A
vendégkönyvet használatba vétel előtt köteles az önkormányzati adóhatóságnál
hitelesíttetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a sorszámot,
b) a vendég nevét,
c) lakcímét,
d) születési helyét és idejét (év, hó, nap),
e) érkezés napját, távozás napját,
f) eltöltött vendégéjszakák számát,
g) az ebből adómentesen eltöltött éjszakák számát és jogcímét,
h) az adóköteles vendégéjszakák számát,
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i) a vendég vagy képviselőjének aláírását.

(2) A géppel feldolgozott adatokat nyomtatott formában – havonként
összesítetten, tételes napi bontásban, kinyomtatva meg kell őrizni.

(3) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt
haladéktalanul köteles az (1) bekezdésben előírt adattartalmú nyilvántartásban
rögzíteni. A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalja el.

(4) A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartás a
szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon,
ellenőrizhető legyen.

(5) A vendégkönyvbe, számítógépes nyilvántartásba az önkormányzati
adóhatóság ellenőrzés céljából betekinthet. Az önkormányzati adóhatóság a
bejelentett, regisztrált, illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok,
körülmények valódiságát vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását
megelőzően és utólag is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az
ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés
alkalmával biztosítani, a bizonylatokat, bejelentőlapokat, vendégkönyvet, az
adómentesség jogcímének igazolását, a számlatömböt rendelkezésre bocsátani.

(6) Amennyiben a szálláshely üzemeltetője a vendég nyilvántartásba-vételét
elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési,
bevallási, befizetési, nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben
teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot köteles megállapítani.
 
(7) A vendégkönyvet, illetve számítógépes nyilvántartás esetén a kinyomtatott
éves összesítő listát a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és azt a tárgyévet
követő év január 15. napjáig az adóhatósággal záradékoltatni.

4. § A Rendelet 11. § (5) bekezdése az „Idegenforgalmi adó beszedési számla:
14100024-11787949-13000008” szövegrésszel egészül ki.

5. § A Rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki.

„11/B. § (1) Az idegenforgalmi adóról az adóbeszedésre kötelezett a tárgyhónapot
követő hónap 15. napjáig köteles az adóbevallást az adóhatósághoz benyújtani és
az adót befizetni. A befizetési kötelezettség akkor is terheli, ha annak beszedését
elmulasztotta.

(2) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.”

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2016. november 24.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző
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Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2016. november 28. napján.

Pilisvörösvár, 2016. november 28.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


