Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
22/2019. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról 1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a
következőket rendeli el:
1. § (1) Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szálláshely a bejelentő lapot kitölteti és aláíratja a vendéggel, aki a szállást ezt követően
foglalhatja el.”
(2) Az R. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást,
vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vezetni az 1. melléklet szerinti
adattartalommal.”
2. § Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Hatályát veszti:
1. az R. 5/A. § (4)-(5) bekezdése,
2. az R. 2-5. melléklete.
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A rendeletet a közgyűlés a 2019. július 4-i ülésén fogadta el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2019. július 5.
dr. Molnár Kata
jegyző

1. melléklet a 22/2019. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
„1. mellékelt a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
Bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához
Application form to the accounts of the tourist tax / Anmeldeformular zur Verrechnung von Tourismus- Steuer
Szálláshely neve:
Name of the hotel:
Name der Unterkunft:

Szoba száma:
Room number:
Zimmernummer:

*Érkezés időpontja/ Date of arrive /Ankunft

*Távozás időpontja /Date of depart/ Abreise/
*Vezeték- és keresztnév
*First and last name / Nach- und Vorname/
*Születési idő /Birth date /Geburtsdatum
*Lakóhely irányítószáma /ZIP residence
PLZ Wohnort /
*Állampolgárság /Nation
Staatsangehörigkeit /
Telefonszám:
E-mail cím:
Phone number:
E-mail address
* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
*A mezők kitöltése kötelező. These fields are optional. Alle Felder sind Pflichtfelder.
Adómentesség jogcíme:
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet x-szel szíveskedjenek jelölni.
18. életévét be nem töltött magánszemély
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése
folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése miatt az önkormányzat illetékességi területén
tartózkodó magánszemély
Szekszárdon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a
Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző
vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója
munkavégzése miatt az önkormányzat illetékességi területén
tartózkodó magánszemély

Vállalkozás neve: ______________________________
Vállalkozás adószáma: __________________________

Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, 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).
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
70. életévét betöltött magánszemély
A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély
a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában tartozó személy hozzátartozója, ha a
vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen
lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a
településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
*Vendég aláírása/ Signature of guest /Unterschrift von Gast / ……………………………………………………………
*Szállásadó aláírása / Signature of Owner /Unterschrift des Besitzer / …………………………………………...
Dátum* \ Date* \ Datum* \”

