Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2003. (III. 27.) számú
rendelete
az idegenforgalmi adóról
(egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.),
a 20/2013. (IV.26.), 23/2015. (XI.20.), és a 34/2017. (XII.1.) önkormányzati rendeletekkel)

A Közgyűlés
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.

§

A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. §
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja és mértéke
3. §
(1)
(2)

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
1 2 3

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,-Ft.
Az adó megfizetése
4. §

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15.
napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.
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A 23/2007. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította
A 46/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította
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A 23/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította (Hatályos: 2016. január 1. napjától)
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Nyilvántartás vezetési kötelezettség 4
5. § 5
(l)

Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi
szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség
jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is
alkalmas, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére
kötelezett.

(2)

Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshelyeknek 2013. június 1. napjától az önkormányzati
adó hatóság által kötelezően rendszeresített 1. mellékletben meghatározott adattartalmú
"Vendég-és idegenforgalmi nyilvántartás"-t (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetni. A
nyilvántartás tartalmazza: a sorszámot, vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
állampolgárságát, útlevél, személyi igazolványának vagy forgalmi engedély számát,
érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák
számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az
adóköteles vendégéjszakák számát, a vendég vagy képviselőjének aláírását, a beszedett
adó összegét, a kibocsátott számla, kézpénzfizetési számla, nyugta sorszámát, a
beszedett adó önkormányzat felé történő megfizetésének idejét, az idegenforgalmi adó
bevallás időpontját és az egyéb megjegyzés oszlopot. A szálláshely üzemeltetője köteles
gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan, vezetésre és
ellenőrzésre alkalmas módon rendelkezésre álljon.

(3)

A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul - a
szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (2) bekezdésében foglalt adatok
teljes körű felvételével nyilvántartásba venni.

(4)

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató elektronikus módon kívánja nyilvántartását vezetni,
a Szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásával egyidejűleg a 2.
mellékletben nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartó program adattartalma megfelel az
5. § (2) bekezdése szerinti adattartalomnak.

(5)

Az egységesített nyilvántartást az (1) bekezdésben meghatározott szálláshely 2013. június
30. napjáig köteles átvenni a Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ irodájában
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet
kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást.

(6)

Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével - minden
esetben a 3. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell
szednie, illetve meg kell fizetnie.
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A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította
A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította
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Záró rendelkezés
6. §
(1)

Ez a rendelet 2003. április 1-jén lép hatályba.

(2)

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről
szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. 6

Nyíregyháza, 2003. március 26.
Csabai Lászlóné
polgármester
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Dr. Szemán Sándor
jegyző

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény helyett, 2004. január 1-jét követően a
2003. évi XCII. törvény szabályait kell érteni
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Melléklet 7
1. melléklet a 15/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 8
"Vendég-és idegenforgalmi nyilvántartás" a beszedett idegenforgalmi adóról

Sorszám

Vendég
neve

7
8

Vendég
születési
helye és
ideje

Lakcíme

Állampolgársága

A vendég
útlevelének, személyi
igazolványának vagy
forgalmi
engedélyének száma

Érkezés
napja és
időpontja

Távozás
napja és
időpontja

Eltöltött
vendégéjszakák
száma

A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte
A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be

Ebből: mentes
vendégéjszakák
száma és
jogcíme

Adóköteles
vendégéjszakák
száma

Vendég vagy
Beszedett
képviselőjének
IFA
aláírása

Kibocsátott
számla,
készpénzfizetési
számla, nyugta
sorszáma

Beszedett IFA
önkormányzat
felé történő
megfizetésének
ideje

IFA havi
bevallás
időpontja

Megjegyzés
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2. melléklet a 15/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 9

NYILATKOZAT
a) SZÁLLÁSHELY ADATAI:
Megnevezés:
Cím:
Szobák száma:
Férőhelyek száma:
Pótágyak száma:
Regisztrációs szám:
b) SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név:
Cím:
Adószám:
Telefonszám:
Fentiekben megjelölt szálláshely-szolgáltató ezennel nyilatkozom, hogy az idegenforgalmi adóról szóló
15/2003. (III. 27.) önkormányzati rendeletben előírt vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást
elektronikus módon, számítógépes program alkalmazásával vezetem. Az elektronikus nyilvántartás
adattartalma megfelel a fenti önkormányzati rendeletben előírt adattartalomnak.

Nyíregyháza, 201… év ……………………hó …..nap

Aláírás
(név, cégnév)
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A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be

-6-

3. melléklet a 15/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 10 11
Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról
Vendég neve
Állandó lakcíme
Születési hely, dátum
Érkezés napja
Távozás napja
Eltöltött vendégéjszakák száma
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák
a) gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
b) közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése céljából
Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
c) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel rendelkező Vállalkozás neve:
vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási Nyíregyházi címe:
tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat Adószáma:
illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
d) aki Nyíregyháza illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának
időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja];
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi
személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába 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.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
A megfelelő mentességi jogcím mellé "X" jelet szükséges tenni.

Kelt: Nyíregyháza, 20….év………………….hó…….nap
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A 20/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította
A 34/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította

………………………………………
Vendég aláírása

