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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

2017. májustól – az idegenforgalmi adó nyilvántartása, az adó alapjának megállapítása, továbbá
az adóbevallás elkészítésének egyszerűsítése céljából – Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
megvásárolta, és térítésmentesen a szállásadók rendelkezésére bocsátotta a „Turistavadász”
szoftvert. A szoftver bevezetésével a szálláshely-szolgáltatók webes felületen tartották nyilván
a szállást foglaló vendégeket, vezették a vendégkönyvet, illetve egy gombnyomással
előállíthatták az idegenfogalmi adóbevallást. Nem kellett külön összesíteni a mentességi
jogcímeket, illetve az adóköteles vendégéjszakákat, mindezt a program automatikusan
elvégezte.
Az önkormányzati felületen pedig az adóhatóság folyamatosan tudta kontrollálni a benyújtott
adóbevallásokat, illetve az adómentességre való jogosultságot.
A fentieken túl a „Turistavadász” szoftver arra is szolgált, hogy egy adott település szállásadóit,
illetve vendégeiket adatbázisba gyűjtse, az adataikat kezelje, a szállásadó, vagy település
nevében a település turisztikai programjainak kínálatáról a vendégeket e-mailben tájékoztassa,
azaz reklámozza a szállásadót, illetve magát a települést, turistákat csalogatva ezzel a
szálláshelyekre.
A „Turistavadász” szoftver alkalmazásához a 2017. évben hatályos idegenforgalmi adó rendelet
módosítására volt szükséges. Az adórendelet ugyanis nem tartalmazott külön rendelkezéseket
a szállásadók által vezetett nyilvántartások tartalmi, formai követelményeire. Ahhoz azonban,
hogy a szoftver elérje célját, és alkalmazása mind a szállásadók, mind az önkormányzat hasznára
váljon, szükségessé vált a kapcsolódó analitikus nyilvántartások szabályait rögzíteni.
A szabályozás magában foglalta a szoftver kötelező jellegű használatát is. Kiterjedt a
vendégkönyv vezetésének szabályaira, az ellenőrzéshez szükséges analitikus nyilvántartások
vezetésére, továbbá az adatok – elévülési időn belül történő – megőrzésének kötelezettségére.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény alapján
2019. évtől a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az
országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából új informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) működik.
A törvény végrehajtására kiadott 237/2018. (XII. 10.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatók NTAK-hoz való
csatlakozásának, az NTAK működtetésének, az adatok kezelésének, feldolgozásának és
továbbításának szabályait.
Ez évtől tehát – jogszabály-módosításból adódóan – változik az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése, mely érinti Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az idegenforgalmi
adóról szóló 25/2000. (XII.18.) rendeletében meghatározott rendelkezéseket is.
A Korm. rendelet alapján a szálláshely-szolgáltató – ezen tevékenység megkezdését követő öt
napon belül – köteles az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a
regisztrációt elvégezni, majd adatot szolgáltatni az NTAK számára.
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2019. évben a regisztráció az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, programozottan fog
működni:




2019. július 1-vel (2019. június 1. és június 30. között) a szállodák,
2019. október 1-vel (2019. szeptember 1. és szeptember 30. között) a panziók,
2020. január 1-vel (2019. december 1. és december 31. között) a kempingek,
üdülőházak, közösségi, és egyéb szálláshelyek kötelesek regisztrálni, majd kötelesek az
NTAK szálláshely-kezelő szoftvert alkalmazni.

A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a
szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.
A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a
szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK közötti
biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében, a szálláshelykezelő
szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.
A Korm. rendelet, valamint a hivatkozott törvényben foglaltak szerint minden szálláshelyszolgáltató köteles valamilyen szálláshelykezelő szoftvert használni, melynek biztosítania kell az
adatszolgáltatáshoz szükséges adatok kezelését.
Az önkormányzat által 2017. évben megvásárolt, és a szálláshely-szolgáltatók részére
ingyenesen biztosított ún. „Turistavadász” szoftver azonban nem gyűjti – az adatszolgáltatáshoz
kötelezően előírt – valamennyi adatot.
Miután a jövőben a „Turistavadász” szoftver nem fog megfelelni a törvényi előírásoknak, az
idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5/A. §-ban
meghatározott online nyilvántartó rendszer kötelező jelleggel történő használatát hatályon kívül
kell helyezni.
A rendelet módosítása során aktualizálásra kerülnek továbbá a mellékletek is, melyet a jövőben
is az abban foglalt adattartalommal kötelesek vezetni a szállásadók.
A szállásadók NTAK-hoz való csatlakozása az év során szakaszosan valósul meg, a
„Turistavadász” szoftver 2019. év végéig még jelen formájában használható, vagyis az NTAK
rendszerhez a későbbiek során csatlakozó szállásadók számára, a vendégadatok rögzítése
alapján – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az idegenforgalmi adóbevallás előállítható.
Az NTAK regisztrációt követően – a Korm. rendelet alapján – a szálláshely-szolgáltató és az arra
feljogosított felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat,
valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó –
nyomtatványt az elektronikus felületen keresztül lekérdezheti.
Az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatban egyéb változás – az adó beszedése,
bevallása, befizetése tekintetében – nem keletkezik, azt a szállásadók a helyi adó törvény, illetve
a helyi adórendelet alapján a jövőben is kötelesek teljesíteni.
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A fentieken túl, a módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes
hatásvizsgálat végzését.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Nem releváns.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás következtében a
szállásadók adminisztrációs terhei csökkennek.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A szállásadóknak 2019. júliustól – szakaszos bevezetés mellett - kötelező lesz
olyan szoftvert használni, mely a központi jogszabályokban előírt feltételnek megfelel. A helyi
rendeletben jelenleg kötelező jelleggel használandó „Turistavadász” szoftver ezt nem biztosítja,
így a rendelet módosításának hiányában egy további, a hatályos jogszabályoknak nem megfelelő
nyilvántartás vezetésére is köteleznénk a szállásadókat.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
nem releváns.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezésre megkapta, melyet a
Közgyűlés hetében fog tárgyalni. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést
tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2019. június 24.

Dr. Molnár Kata
jegyző

4
167elot

INDOKOLÁS
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzati rendelet jelen módosítását a szálláshely-szolgáltatók adatszolgáltatási
kötelezettségét érintő jogszabályváltozás teszi szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A módosítás az eljárási rendelkezések, nyilvántartási kötelezettség szabályait magába
foglaló 5/A. § (1) és (3) bekezdését módosítja. Az (1) bekezdés módosítását indokolja, hogy
megszűnésre kerül az önkormányzat által az idegenforgalmi adóbeszedésére kötelezett
számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszer.
Rögzíti a módosítás, hogy a szálláshelynek bejelentő lapot kell kitölteni és aláíratni a
vendéggel, aki ezt követően foglalhatja el a szállást. A (3) bekezdés rendelkezésének
módosítását indokolja, hogy az utolsó mondatát hatályon kívül kell helyezni a megszűnő
elektronikus vendégnyilvántartó könyv miatt.
2. §-hoz: A hatályos rendeletnek a bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához
elnevezésű 1. mellékletét módosítja a megszűnő elektronikus vendégnyilvántartó rendszer
miatt.
3. §-hoz: Az 1. pont a hatályos rendelet 5/A § (4)-(5) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről
rendelkezik, a megszűnő elektronikus vendégnyilvántartó rendszer miatt. A 2. pont a
hatályos rendelet 2-5. mellékletének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. A 2-es
melléklet hatályon kívül helyezését indokolja, hogy az idegenforgalmi adóbevallás
szempontjából nincs relevanciája, az abban foglalt adatok a vendég bejelentő lapból
ellenőrizhetők. A 3-as mellékletről rendelkezik a turisztikai térségek fejlesztésének állami
feladatiról szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/G. § (3) bekezdése rendelkezik, így hatályon kívül
helyezése indokolt. A hatályos rendelet 4-5. mellékletének adattartalmát tartalmazza a
módosító rendelet 1. melléklete, így hatályon kívül helyezése indokolt.
4. §-hoz: A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2019. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a ……/2019. (…….) 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:
Phone number:
* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
Honnan értesült a szálláshelyről?
How did you hear about this hotel?
Wie haben Sie von diesem Hotel gehört?

E-mail cím:
E-mail address

Szállásadótól emailben
Email the hotel /E-Mail an das Hotel/
Szekszárd várostól emailben
Email the Town/ E -Mail Ihre Stadt/
Egyéb
Other/Andere/

*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.
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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* \”
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a
hatályát vesztő részeket.

Szekszárdi önkormányzat 25/2000.(XII.18.)
rendelete az idegenforgalmi adóról1 a
módosításokkal egységes szerkezetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 2
1. §
Adókötelezettség, az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén
legalább egy vendégéjszakát eltölt.
2. §3
Adómentesség
Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl a 70. életévét betöltött magánszemély.
3. §
Az adó alapja és mértéke
(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) 4 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként négyszáz forint.
4. §
Az adó beszedésére kötelezett
(1)4 A fizetendő adót
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal
rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi
be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni,
ha annak beszedését elmulasztotta.
(3) 5
5. §
1

A rendeletet a közgyűlés a 2000. december 14-i ülésén fogadta el.
Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 21. §. Hatályos 2004. május 1-től.
3
Módosította az 55/2012.(XII.17.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2013. január 1-től.
4
Módosította a 43/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. január 1-től. 4
Módosította a 68/2011.(XII.20.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2012. január 1-től.
5
Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 68/2011.(XII.20.) szekszárdi ör. 2. §. Hatálytalan 2012. január 1-től. 6
Beillesztette a 9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. május 1-től.
2

9
167elot

Az adó bevallása és megfizetése
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15
napon belül a település önkormányzat jegyzőjének (önkormányzat adóhatóságának) köteles írásban
bejelenteni.
(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15 napjáig kell az
adóhatósághoz bevallani és befizetni.
5/A. §6
Eljárási rendelkezések, nyilvántartási kötelezettség
(1) A szálláshely - az önkormányzat által az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett számára térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszerből kinyomtatott szigorú számadású bejelentőlapot kitölteti és aláíratja a vendéggel, aki a szállást ezt követően foglalhatja el. Az idegenforgalmi
adó beszedésére kötelezett a vendég megérkezését követő 12 órán belül köteles rögzíteni az elektronikus
rendszerben a bejelentőlapot, amennyiben előre kinyomtatott üres bejelentőlapon jelentkezett be a
vendég, és nem azonnal az elektronikus rendszerben. Az elektronikus vendégbejelentkeztetés igazolható
technikai akadálya esetén – amennyiben az akadály 12 órán belül nem hárítható el – köteles a szállásadó azt
bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz és az akadály megszűnésétől kezdődően haladéktalanul
köteles rögzíteni az elektronikus rendszerben a vendég bejelentkezéseket.
A szálláshely a bejelentő lapot kitölteti és aláíratja a vendéggel, aki a szállást ezt követően foglalhatja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés szerinti bejelentő
lap adattartalma megegyezik az 1. számú mellékletben előírtakkal. Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentőlap
elévülési időn belül megőrzendő bizonylat.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának
és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást, vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet)
vezetni a 2-3. számú melléklet szerinti adattartalommal. A bejelentőlap alapján az adó beszedésére
kötelezett köteles az elektronikus vendégnyilvántartó könyv vezetésére.
(4) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást elektronikusan
vezeti. A szállásadó a bejelentőlapot és a vendégkönyvet az önkormányzat által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszerben tartja nyilván.
(5) Az önkormányzat által üzemeltetett elektronikus online nyilvántartási rendszer használatát és az ahhoz
szükséges felhasználói azonosítót és jelszót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen
biztosítja a szálláshelyek üzemeltetői számára.
(6) A szállásadó az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartást – illetve az abból kinyert adatokat – öt évig köteles
megőrizni, és esetleges ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani.
(7) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást a 4-5. számú mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek
hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja)
igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás, és a
bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég (vagy képviselője) által aláírt. Az
idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok elévülési időn belül megőrzendő bizonylatok. .
(8) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok,
körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az
adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni
ellenőrzés alkalmával biztosítani.
6. §
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Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.
(2) 6 A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kocsis Imre Antal
polgármester

Dr. Kilián Orsolya
jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2000. december 18.
Dr. Kilián Orsolya
jegyző

Módosította a

6

16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 21-23. §-a
68/2011.(XII.20.) szekszárdi ör.
55/2012.(XII.17.) szekszárdi ör.
43/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet
9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet
10/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 23. §. Hatályos 2004. május 1-től.
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1. mellékelt a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez7
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:
Phone number:
* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
Honnan értesült a szálláshelyről?
How did you hear about this hotel?
Wie haben Sie von diesem Hotel gehört?

E-mail cím:
E-mail address

Szállásadótól emailben
Email the hotel /E-Mail an das Hotel/
Szekszárd várostól emailben
Email the Town/ E -Mail Ihre Stadt/
Egyéb
Other/Andere/

*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).

7

Módosította a 10/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. április 28-tól.
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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* \

Az előzetes adatkezelési tájékoztatás alapján a jövőben szívesen fogadok a vendéglátóm, vagy Szekszárd MJ
Város nevében küldött elektronikus leveleket (e-mail), amelyek rendszeresen tájékoztatnak Szekszárd MJ Város
turisztikai szolgáltatásairól és eseményeiről. Ennek érdekében hozzájárulok ahhoz, hogy a Szekszárdi Turisztikai
Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 17. szekszard@tourinform.hu) adatfeldolgozóként nevemet,
irányítószámomat, e-mail címemet kezelje és arra turisztikai rendezvényeket és szolgáltatásokat ajánló
elektronikus levelet küldjön.
Nyilatkozat*
Hozzájárulok: □
Nem járulok hozzá: □
(A megfelelő négyzetben kérjük x-szel jelölje.)
Tájékoztatás: Ön a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.
Ennek módja a szekszard@tourinform.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben megfogalmazott
lemondás, vagy az Ön e-mail címére kiküldött e-mail végén található nyilatkozattal történő elektronikus
lemondás.
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2. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez8

„Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról
A

Sorszám

B

Vendég neve

C

D

E

F

G

H

I

J

L

A vendég
útleveléne
Ebből:
k,
Távozás Eltöltött
mentes Adóköteles
Vendég
Lakóhely
Érkezés
Állampolgársá személyaz
napja és vendégéjsz vendégéjsz vendégéjsz
születési irányítószá
napja és
Vendég aláírása
onosító
akák
ga
időpontj
akák
akák
ideje
ma
időpontja
igazolvány
száma és
a
száma
száma
ának
jogcíme
száma

6
8

K

Beillesztette a 9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. május 1-től.

M

N

Beszedett
IFA

Kibocsátott
számla,
készpénzfizetési
számla, nyugta
sorszáma

O

P

Beszedett IFA
önkormányzat
IFA havi bevallás
felé történő
időpontja
megfizetésének
ideje

Q

Bejelentő lap
sorszáma

3. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez9
„Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról harmadik országbeli állampolgárok számára
A

Vendég családi és utónév
(nevek)

B

C

D

E

F

G

H

Vendég
Születési név
Állampolgárság
Szálláshelyre
A vendég úti
születési
(család és
Neme vagy hontalan
okmányának
érkezés
helye,
azonosító adatai időpontja
utónév/nevek)
státusz
ideje

7

9

Beillesztette a 9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. május 1-től.

I

Szálláshelyről
Vízum vagy
távozás
tartózkodási
engedély száma
időpontja

J

K

L

Anyja
születési
családi és
utóneve(i)

Előző családi és
utónév/nevek

Beutazás időpontja, helye

4. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez10

BEJELENTÉS
…. évi tartózkodás utáni idegenforgalmi adó alóli mentesség megszerzéséhez
1.

Vállalkozó (cég) neve: ………………………………………….……………………………………………………
Címe (lakóhelye, székhelye): ...…………………………………………………………………..……………………
Adószáma: ……………………….………….. Statisztikai számjele: …………………………..……………........
A bevallás kitöltőjének telefonszáma: ………………………………………………………………………………

2.

Az önkormányzat illetékességi területén folytatott iparűzési tevékenység jellege:
 állandó,

 ideiglenes.

2.1. Ideiglenes iparűzési tevékenység esetén:
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül
a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot
b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel telephellyel
3. A tevékenység folytatásának helye: ………………………………..………………………………………………
4. A tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: ……….év……………….hó … nap.
befejezésének időpontja : ……….év……………….hó….nap.
5.

Az iparűzési tevékenység során nem állandó lakosként foglalkoztatni kívántak száma:
(részletezés a túloldalon)

……………. fő

6.

A szálláshely címe: ……………………………………………………………………………………………………...

7.

A szállásadó neve: ……………………………………………………………………………………………………....

Tudomásul veszem, hogy a kiadott igazolás, csak abban az esetben mentesít az idegenforgalmi
adó megfizetése alól, ha az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata illetékességi területén valósul meg.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
……………………….., 20…….év…………………..hó…..nap.
……………………….…………………………
aláírás
8

10

Beillesztette a 9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. május 1-től.

5. melléklet a 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez11
Bejelentés/2

A tevékenységet végző(k)

A tevékenység végzésének
időtartama

A

B

C

Neve

Lakcíme

Születési ideje

D

…….…………-tól – ………………ig
…….……...…-tól – …….…...……ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig
…….…...……-tól – ………………ig

11

Beillesztette a 9/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. május 1-től.

