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PODATEK POBYTOWY 2018
Drogi Gościu, przed wyjazdem sprawdź, czy zapłaciłeś podatek pobytowy w recepcji placówki
oferującej zakwaterowanie.
Urząd Gminy w Comacchio, uchwałą Rady Miejskiej nr 77 z dnia 27/07/2017, ustala z dniem 1 grudnia 2017
r. podatek pobytowy od osób przebywających w obiektach oferujących zakwaterowanie na terytorium
gminy.
CEL PODATKU POBYTOWEGO
Podatek pobytowy jest wykorzystywany do finansowania działań prowadzonych w turystyce, w tym na
rzecz wspierania obiektów oferujących zakwaterowanie, korzystania i odnowy lokalnych dóbr
kulturalnych i środowiskowych, a także lokalnych usług publicznych.
KTO PŁACI PODATEK
Osoby nie zamieszkałe na terenie gminy Comacchio, które przebywają w obiektach oferujących
zakwaterowania, w tym w domach i apartamentach przeznaczonych do użytku turystycznego na
terenie gminy. Są zobowiązani do uiszczenia podatku pobytowego zgodnie z procedurami
przewidzianymi rozporządzeniem gminy, za każdy dzień, przez pierwszych 14 (czternaście) dni noclegu.
ZWOLNIENI Z PODATKU
Są zwolnione z obowiązku uiszczenia podatku pobytowego:
1) dzieci w wieku do dwunastu lat włącznie;
2) wolontariusze, którzy oferują swoje usługi na terenie gminy w przypadku klęsk żywiołowych i w
ramach pomocy humanitarnej;
3) funkcjonariusze policji, państwowej i lokalnej, sił zbrojnych, państwowej straży pożarnej i obrony
cywilnej, przebywający w celu świadczenia usług;
4) kierowcy autokarów turystycznych oraz piloci towarzyszący grupom organizowanym przez biura
podróży i biura turystyczne. Zwolnienie z opłaty dotyczy każdego kierowcy autokaru i pilota grupy
liczącej dwadzieścia pięć osób;
5) personel zatrudniony w obiekcie zakwaterowania i wykonujący tam swoją pracę;
6) osoby niepełnosprawne mające pełny stopień niepełnosprawności (100%) potwierdzony
odpowiednim orzeczeniem i osoba im towarzysząca (w stosunku jedna osoba na jednego
niepełnosprawnego).
SPOSÓB UISZCZENIA PODATKU
Podatek należy zapłacić bezpośrednio kierownikowi obiektu oferującego zakwaterowanie, w którym
nocujemy, jednocześnie z opłaceniem kwoty przewidzianej za pobyt.
Poprosić zawsze o wydanie pokwitowania lub podobnego zaświadczenia poświadczającego
zapłacenie podatku pobytowego.
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WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Uchwałą Rady Miejskiej nr 308 z dnia 17.11.2017r. zostały zatwierdzone na rok 2018 następujące stawki
na osobę za noc, przez pierwszych 14 dni noclegu:
RODZAJ I KLASYFIKACJA OBIEKTU ZAKWATEROWANIA

PODATEK/NOC

Hotele/RTA (Ob.tur.-hot) 5-gwiazdkowe/luksusowe

€ 1,50

Hotele/RTA (Ob.tur.-hot) 4-gwiazdkowe/Superior

€ 0,80

Hotele/RTA (Ob.tur.-hot) 3-gwiazdkowe/Superior

€ 0,70

Hotele 2-gwiazdkowe

€ 0,60

Hotele 1-gwiazdkowe

€ 0,40

Kwatery prywatne/Zajazdy

€ 0,40

Placówki noclegowe na wolnym powietrzu - miejsca kempingowe - ta sama stawka

€ 0,50

Placówki noclegowe na wolnym powietrzu- ruchome i stacjonarne obiekty zakwaterowania
- 4-gwiazdkowe

€ 0,80

Placówki noclegowe na wolnym powietrzu- ruchome i stacjonarne obiekty zakwaterowania
- 3-gwiazdkowe

€ 0,70

Placówki noclegowe na wolnym powietrzu- ruchome i stacjonarne obiekty zakwaterowania
- 2-gwiazdkowe

€ 0,60

Placówki noclegowe na wolnym powietrzu- ruchome i stacjonarne obiekty zakwaterowania
- 1-gwiazdkowe

€ 0,40

Kwatery agroturystyczne

€ 0,40

Inne obiekty oferujące zakwaterowanie (B & B)

€ 0,50

Domy i apartamenty do wynajęcia 4 słoneczka

€ 0,40

Domy i apartamenty do wynajęcia 3 słoneczka

€ 0,35

Domy i apartamenty do wynajęcia 2 słoneczka

€ 0,30

Apartamenty wyposażone do użytku turystycznego

€ 0,30

Domy wakacyjne

€ 0,30

Pola kempingowe

€ 0,30

INNE INFORMACJE
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
• Strona internetowa: www.comune.comacchio.fe.it/index.php/I-Servizi/Servizio-tributi/Imposta-disoggiorno
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• E-mail: ids@comune.comacchio.fe.it
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