Tájékoztatás
az idegenforgalmi adóról
Tisztelt Szállásadó!
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 9/2018.(XI.29.) önkormányzati
rendelettel 2019. január 1. napjával bevezette az idegenforgalmi adót.
Az önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kapolcs Község illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó, mint adóbeszedésre kötelezett szedi be.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft.
Az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15-dik napjáig kell
bevallania és egyidejűleg Kapolcs község Önkormányzat 7320001711295729 számú Idegenforgalmiadó
beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással. megfizetnie. A fizetendő
idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését
elmulasztotta.
A bevallás benyújtható elektronikusan az önkormányzati portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu) a
„Bevallás az idegenforgalmi adóról ASP_ADO_035” űrlapon. Az idegenforgalmi adó hatálya alá
bejelentkezés a „Bejelentkezés, változásbejelentés ASP_ADO_BEJ” űrlapon.
Az adóbeszedésre kötelezettek (szállásadók) kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az adó
alapja, a mentességek és kedvezmények, illetve a fizetendő adó összege megállapítható. Ezt a
nyilvántartást (vendégkönyvet) a hasznosított (kiadott) lakó-, üdülőingatlannál kell tartani.
A Htv. 31. §-ának szabályai szerint adómentes:
a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély,
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,
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 Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi
jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
A Htv. 31. §-ban szereplő mentességeken túl mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól az
önkormányzat illetékességi területén lakóingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemély és Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a beszedett és az önkormányzat felé befizetett idegenforgalmi adó
minden1Ft-ja után +1 Ft állami támogatást kap a település. Ezért kérünk minden érintett szállásadót az
idegenforgalmi adó maradéktalan beszedésére és befizetésére.
Kapolcs, 2018. december 13.
Márvány Péter sk.
polgármester

Takács Lászlóné sk.
jegyző

