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54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1

az idegenforgalmi adóról

egységes szerkezetbe foglalva a 49/2004. (XII.18.), a 16/2015. (V.7.), a 36/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelettel

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése,
valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése és 6. §-a alapján az alábbi rendeletben
állapítja meg az idegenforgalmi adó mértékét és az adómentesség feltételeit.

1. §

Általános rendelkezések

(1) 2
(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.

22. § 

3. § 

Az adó alapja és mértéke 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
 (2) 3Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 350.-Ft

4.§

Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás 

(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást
vezet, és az adózónak bizonylatot ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus
nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét,
idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött
vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó
összegét.

(2) Fenti nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az adó megfizetését.
(3) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett

adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a törvény szerinti
adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

5. § 

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napjával lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény , az adózás

rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény és a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt : Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. december 18-i ülésén.

Radócz Zoltán s.k. Dr.Krizsa Sándor s.k.

alpolgármester jegyző

Megjegyzés:

 A 49/2004. (XII.18.) KR. rendelet 2005. január 1-jén lépett hatályba.

 A 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 1    A rendelet jelölését módosította a 12/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet 
 2    Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet 5.§-a 
 3    Módosította a 49/2004. (XII.18.) KR. rendelet 1. §-a, a 36/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a  
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 A 36/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


