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Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
39/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
(a 35/2015.(XI.25.) Ö. rendelettel egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Az adókötelezettség
1. §
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adómentesség
2. §
Mentes az adófizetési kötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély.
Az adó alapja
3. §
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
4. §1
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.
A nyilvántartás rendje
5. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek nyilvántartást kell vezetnie, és az iratokat megőriznie az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdés és 47. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően, amely az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon alkalmas az általa
beszedett adónak, az adó alapjának, valamint az adómentességnek a megállapítására.
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(2) Az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásnak adómentes vendégéjszaka esetén a
vendég nevén kívül tartalmaznia kell:
a) az életkor alapján biztosított adómentesség esetében a szállóvendég születési idejét (év, hónap,
nap),
b) tanulói, hallgatói jogviszony igazolása esetében az oktatási intézmény nevét, címét, székhelyét és
a diákigazolvány számát,
c) hatóság, vagy bíróság intézkedése folytán szálláshelyet igénybe vevő esetén az intézkedés
hivatkozási számát,
d) szakképzés keretében, szolgálati kötelezettség teljesítése esetén szálláshelyet igénybe vevő esetén
az Adóiroda által kiállított igazolás iktatószámát,
e) a vállalkozó, vagy annak munkavállalója szálláshely igénybevételének esetén az Adóiroda által
kiállított igazolás iktatószámát.
(3) A (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti igazolást az Adóiroda állítja ki a szálláshely igénybevételét
megelőzően benyújtott kérelem alapján.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az idegenforgalmi adóról szóló
46/1993.(XII.10.) Kgy. rendelete és az ezt módosító 49/1995.(XII.29.), 46/1997.(XII.22.),
65/2000.(XII.14.), 52/2002.(XII.13.), 42/2006.(XII.13.), 49/2007.(XII.20.), 42/2008.(XII.17.),
56/2010.(XII.16.), 1/2011.(III.1.), 31/2011.(XII.1.) Kgy. és 22/2012.(VI.28.) Kgy. rendeletei 2012.
december 31. napjával hatályukat vesztik.

Dr. Botka László sk.
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Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 01. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

