Községi Önkormányzat Viszák Képviselő-testületének
4/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi idegenforgalmi adóról
Községi Önkormányzat Viszák Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
A bevezetett helyi adó.
1.§. Községi Önkormányzat Viszák Képviselő testülete helyi idegenforgalmi adót vezet be.

Az adó beszedésére kötelezett.
2.§. Az adó beszedésére a Viszák község közigazgatási területén működő, szálláshely-szolgáltatással összefüggő, kereskedelmi jellegű turisztikai
szolgáltatási tevékenységet végző jogi- vagy magánszemély kötelezett.
Az adó alapja.
3.§ Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke.
4.§. (1) Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft.

Eljárási szabályok
5.§. Az adó megfizetése alól mentesség nincs és egyéb kedvezmény nem adható.
6.§ (1) Az adó beszedésére kötelezett, a szálláshelyen megszálló vendégről, az adó mértékének megállapítására alkalmas, írásbeli nyilvántartást vezet,
melynek tartalmaznia kell a vendég vezeték- és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, személyi azonosító igazolványának vagy útlevelének számát, a
szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját, továbbá a vendég sajátkezű aláírását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás céljából, az adó beszedésére kötelezett vendégkönyvet rendszeresít, melyet a jegyző hitelesít. A
vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő év január 31. napjával záradékoltatni. A záradékoltatott
vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha az tartalmaz további nyilvántartási helyet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba az adóhatóság jogosult, ellenőrzés céljából betekinteni.
(4) Az adóbeszedésére kötelezettnek az adófizetési kötelezettségét, jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyilvántartás vezetése alapján, havi
rendszerességgel kell teljesítenie.
Záró rendelkezések

7.§ Ez a rendelet 2019. január 1. napjától lép hatályba.
Viszák, 2018. november 29.

Avas József sk.
polgármester

Radicsné dr. Soós Ágnes sk.
jegyző

ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetésre került 2018. november 30. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Viszák, 2018. november 30.

Radicsné dr. Soós Ágnes sk.
jegyző
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