Kedves Vendégeink!
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 2011. január 1-jétől
határozatlan időre IDEGENFORGALMI ADÓT vezetett be.
Rendelete alapján: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt.

Az adó mértéke személyenként és
vendégéjszakánként 300.- Ft / fő
Mentességre jogosult a Htv. 31. § -ában foglaltak szerint.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Továbbiakban: Htv.) 31.§-a alapján
mentes az
idegenforgalmi adó alól:
a) a 18. életévét be nem töltött;
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, továbbá
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 hozzátartozója
[Ptk. 685.
§ b) pontja].
Fentiek alapján az igénybevett adómentesség okát a megfelelő négyzetben jelölje
meg.
A 2.8. és 2.9. pontok alatt szereplő munkavégzéshez kapcsolódó mentesség
igénybevétele
estén fel kell tüntetni a vállalkozás nevét (cégnév), székhelyének címét, illetve
az adószámát.

A Rendelet 7.§ (4) és (5) bekezdése alapján az adóalany a Nyilatkozat kiállításával
igazolja a
Htv. 31.§-ában meghatározott idegenforgalmi adómentességre való
jogosultságot, kivéve ha a
jogosult életkora a 18. életévet nem éri, és ennek ténye az
adó beszedésére kötelezett által vezetett Nyilvántartásból egyértelműen
megállapítható.
Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolás
felmentést ad a
Nyilatkozat kiállítása alól. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vendég
(alkalmazott) nevét, az
érkezés és távozás napját, az adómentesség jogcímét, a munkáltató adatait.
Aláírás hiányában a nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni!

Nem kell idegenforgalmi adót fizetnie annak aki:

- Budapesti állandó lakos
- Budapesten székhellyel rendelkező cég
alkalmazottja
- Budapesten szerződéssel igazolni tudja a
munkavégzését.

