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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesĺés
mestársvalását'

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Magyaľ Köztarsaság adóľendszetében 1991. január I. őta miĺködnek olyan adónemek

amelyek bevezetésérőt a helyi cinkoľmányzatok dĺjntenek. A helyi adóľól sző|o 1990. évi C.

tcĺľvény (a tovóbbiakban: Hn.) fe|hata|mazása és rendelkezései szerint a települési

önkoľmányzat képviselő-testiilete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet

be. A kerĹileti önkormanyzatok az építményađőt, a telekađót, a magánszemélyek kommunális
adőját és az idegenforgalmi adót jogosultak bevezetni.

20|O. decemberében önkoľmźnyzatultk 57120|0.(XII.30.) onkoľmanyzatí rcndeletével (a

továbbiakban: rendeĺet) az oĺlkormźnyzat kozigazgatási teľületén a Htv. töľvény felsoľolt

helyi adók közül z}Ll.januar 1. napjától határozat|an időre bevezetette az idegenfoľgalmi
adót.

Adókötelezettség teľhe|i azt a magttnszemélý, aki nem állandó lakosként az önkoľmányzat

ill etékességi teriiletén legalább egy vendégéj szakát eltölt.

ÉR KEZETT

2011 il|ol/ 11 t)E



Az adő alapja jelenleg keriiletiinkben a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke személyenként és
vendégéj szakánként 43 I,- Ft.

Az idegenforgalmi adó kivetési gyakorlata a budapesti keľületek között eltérő volt. Ez sok
vitát, anomźiiátvźtltott ki a szálláshely-szolgáltatók köľében. A cé| az lenne, hogy a füvaros
esetében egységes adóméľték keľĹiljĺin megá||apításra. Ennek érdekében az érintett keľületi
önkormányzatok a Fővárossal egyĹittmfüödve egyeztetéseket folytattak az idegenforgalmi
adó kivetéséľől, melynek eredményeként elvi egyetéľtés született a keľületi önkormanyzatok
és a Főváľos között' mely alapjĺĺn, Budapesten az idegenfoľgalmi adó méľtéke20|2.januáľ 1-
j étől egységesen az adőalap 4%o lesz.

A Htv. szerint azadő alapja ebben az esetben a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj'
ennek hiĺĺnyában a szá||ásért báľmilyen j ogcímen ťlzetendő ellenéték. A Htv. 52 .s 29 . pontj a
alapjan a szá||ásđíj a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és
egyéb szo|gźitatások né lkül.

Javaslom a Képviselő-testiiletnek, hogy aZUlŻ.januaľ l-jétől aszźilásdíj 4%o-ábanhatározzllk
meg az idegenforgalmi adó méľtékét. Mindezek a|apjźn kérem a Képviselő-testiiletet, hogy a
mellékelt rendelet-tewezetet fogadj a el.

Budapest, 2011. november 1 1.

polgármester

a jegyzőt helyettesítő a|jegyzóry

,,ł:)



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzatKépviselő-testületének

.....1201Í. (.. ....) tinkormányzati ľendelete

az idegenfoľgalmi adó bevezetéséľől szőiló 57ĺ2010. (xII.30.) önkoľmányzati ľendelet
móĺ|osításáľó|

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi adókľól szóló
1990. évi C. törvény 1. $ (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány aalA. $ (1)
bekezdés d) pontja megllatározott fe|adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ Az idegenforgalmi adő bevezpteseről szoló 57120|0. Qil.30.) önkormĺányzati ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 5. $-a helyébe a következő ľendelkezes lép:

,,5.s Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a
szálláshely általános forgalmi adóva| csökkentett tlra a kötelező reggeli és egyéb
szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szá||ásért bármilyen jogcímen fizetendő
eIlenérték.''

2. $ A Rendelet 6. $-a helyébe a következo rendelkezes lę:

,,6. $ Az idegenforgalmi adó méľtéke az 5. $ szerinti adóalap 4%o-a.,,

3. $ ARendelet 10. $-ahelyébeakövetkezőľendelkezeslép:

,,10. $ (|) Az adóbeszedésľe kötelezett köteles olyan nyilvźntartźŃ (vendégkönyvet)
vezetni, amelýől megállapítható az eltolt<itt vendégéjszakźtk szźma és aťlzetett szźi|ásdij
összege.

(2) A nyilvĺántaľ!ísnak tarta|maznia kell a vendég nevét, címét és az elt<iltött

vendégéjszakák szźtmźú' a szźi|ásdíjat és a beszedett adó összegét.''

4.$ Ez a rendelet2011. novembeľ 21. napjźn lép hatályba, rendelkezéseit2012.januáľ 0l.
napjźtő| kell alkalmazni.

Dľ. Mészár Erika

a jegyzot helyettesítő a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté

poIgármester



eľedeti rendelet

vonatkozó része

s.s
Az idegenfoľgalmi adő a|apja a megkezdett
vendé géj sz akźů< száma.

6.$

idegenforgalmi adó mértéke
yenként és vendégéjszakánként 43|,-

módosítás

s.$

,,Az idegenforgalmi ađő a|apja a megkezdett
vendégéjszakáľa eső szállásdíj (a
szálláshely áItalános foľgalmi adĺíval
csökkentett ára a kötelező ľeggeli és egyéb
szo|gáitatźlsok nélkül), ennek hĺányában a
száiJlásért bármilyen jogcímen fizetendő
ellenérték.''

6.$

,,AZ idegenfoľgalmi adó méľtéke az 5.$
szeľintÍ adóalap A%o.a.,,

Az
személ
Ft.

10.s
(1) Az adóbeszedésre kötelezett kĺjteles
olyan nyilvantaľtást (vendégkönyvet)
vezetni, amelyből megállapíthatő a szźůlást
igénybevevő személyek és aZ eltöltött
vendé géj sz akźl< száma.

(f) 
^ 

nyi|vźntntásnak tartalmaznia kell a
vendég nevét, címét és az elt<ĺltĺĺtt
vendégéjszakźi<szźmźú,valarniĺltabeszedett
adó összegét.

10.$

,,(1) Az adóbeszedésre kötelezett köteles
olyan nyilvántaľtást (vendégkönyvet)
vezetni, amelyből megállapíth atő az eltöltött
vendégéjszalĺĺk száma és a ťuetett
szállásdíj tisszege.

(2) 
^ 

nyilvlíntaľtásnak tafia|maznia kell a
vendég nevét, címét és az eltĺiltĺitt
vendégéjszakźk. szźrrlát, a száł,|lásdíj és a
beszedett adó összegét.''


