Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete idegenforgalmi adót és helyi iparűzési adót
vezet be.
2. Idegenforgalmi adó
2. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
3. §1 Az idegenforgalmi adó mértéke a 2. § alapján személyenként és vendégéjszakánként 500 forint.
4. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett gondoskodik az 1. melléklet szerinti
adattartalmú, Sárvár város önkormányzati adóhatósága által rendszeresített bejelentőlap (a
továbbiakban: bejelentőlap) kitöltéséről valamennyi nála megszálló idegenforgalmi adóalany
vonatkozásában. A bejelentőlap 1-6. pontjait a megszálló idegenforgalmi adóalany, a bejelentőlap 7-8.
pontjait az adóbeszedésre kötelezett tölti ki.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a számlán, nyugtán feltünteti a beszedett
idegenforgalmi adó összegét és az idegenforgalmi adóalany bejelentőlapjának a sorszámát.
5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett analitikus nyilvántartást vezet.
(2) Az analitikus nyilvántartás az idegenforgalmi adóalany
a) bejelentőlapjának a sorszámát,
b) vezetéknevét és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét és születési idejét,
e) lakóhelyét,
f) személyazonosításra alkalmas igazolványának a fajtáját,
g) személyazonosításra alkalmas igazolványának a számát,
h) szálláshelyre érkezés és távozás dátumát
tartalmazza.
6. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az igénybevett idegenforgalmi adómentesség
fennállásának a feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolja.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az adómentességet igénybevevő munkavállaló
idegenforgalmi adóalany (a továbbiakban: munkavállaló) bejelentőlapjához csatolja a munkavállaló
munkáltatója által kiállított igazolást (a továbbiakban: igazolás) és a munkavállaló munkáltatója által
Sárvár város önkormányzati adóhatóságához benyújtott, a helyi iparűzési adóbejelentkezési
kötelezettség teljesítése céljára rendszeresített nyomtatvány másolatát. Az igazolás tartalmazza a
munkavállalónak Sárváron munkavégzés céljából eltöltött napjainak a megjelölését.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a megszálló gyógyintézetben fekvőbeteg
szakellátásban részesülő, adómentességet igénybevevő idegenforgalmi adóalany bejelentőlapjához
csatolja a nevére kiállított beutalót, vagy az egészségügyi intézmény által kiállított, az idegenforgalmi
adóalany ellátását egyéb módon tanúsító iratot.
(4) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói
vagy hallgatói jogviszony alapján adómentességet igénybevevő idegenforgalmi adóalany
bejelentőlapjához csatolja a nevére kiállított iskolalátogatási igazolást.
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A 3. § Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával módosított szöveg.
Hatályos 2017. január 1-től.

3. Helyi iparűzési adó
7. § (1) Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
(2) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az
adóalap 2,0 %-a.
(3) A helyi iparűzési adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári
naponként 2000 forint.
8. § Helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a helyi iparűzési adóalanyt, amelynek a vállalkozási
szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladta meg az 1,5 millió Ft-ot.
8/A. §2
8/B. §3
4. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Sárvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 43/2004.(XII.16.) önkormányzati
rendelete, és az ezt módosító 41/2005.(XII.16.), 5/2007.(I. 26.), 41/2007.(XII. 14.), 35/2008.(XI. 24.),
44/2008.(XII.19.), 41/2009. (XII.18.), 35/2010. (XII. 15.), 30/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
Sárvár, 2012. november 22.
Kondora István s. k.
Polgármester

Dr. Szijártó Valéria s. k.
Jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2012. november 26-án megtörtént.
Sárvár, 2012. november 26.
Dr. Szijártó Valéria s. k.
Jegyző
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A 8/A. §-t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan 2017. január 1től.
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A 8/B. §-t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan 2017. január 1től.

1. melléklet a 30/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

„
BEJELENTŐLAP / REGISTRATION CARD / ANMELDEFORMULAR / PŘIHLÁŠKA K POBYTU
bejelentőlap
sorszáma :

az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett neve /
elnevezése:

1.

szobaszám / room Nr. / Zimmer Nr. / číslo pokoje :

2.

a vendég / The guest / Der Gast / host

a.)

vezetékneve / last name / Nachname / přijmeni :

b.)

utóneve / first name / Vorname / jméno :

c.)
d.)

állampolgársága / citizenship / Staatsangehörigkeit / státni příslušnost :
születési helye / place of birth / Geburtsort / místo narození :

e.)

születési ideje: / date of birth / Geburtsdatum / datum narození :

f. )

lakóhelye / residence / Wohnsitz / bydliště :

3.

személyazonosító igazolvány fajtája / identity card type /
Identitätskarte Typ / identifikační průkaz :
személyazonosító igazolvány sorszáma / identity card Nr.
Identitätskartenummer / číslo identifikační karty :
aláírása (vendég vagy törvényes képviselő) /
signature (guest or legal representative) /
Unterschrift (Gast oder gesetzlicher Vertreiter) /
podpis (host nebo zákonný zástupce) :
az érkezés napja / date of arrival / Datum der Anreise / den přijezdu :

4.

a távozás napja / date of departures / Datum der Abreise / den odjezdu :

g.)
h.)

i.)

5.

az utazás célja / purpose of travel / Ziel der Reise / účel
cesty :
turizmus / tourism / Tourismus / turistika -----------munkavégzés / work / Arbeit / práce -----------

b.)

ha az utazás célja munkavégzés / If the purpose of the travel is work /
Wenn das Ziel der Reise Arbeit ist / Je-li účelem cestovního práce :
a cég neve / company name /
Firmenname / název firmy :
a munkavégzés helye / workplace in Sárvár /
Arbeitsplatz in Sárvár / místo pracovní v Sárvár :

7.

a vendégéjszakák száma :

8.

az idegenforgalmi adómentesség jogcíme :

6.
a.)

Kérjük, itt jelezze ! /
Please tick here ! /
Bestätigen Sie dies bitte hier ! /
Zde označte !

„

2. melléklet a 30/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelethez4
3. melléklet a 30/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelethez5
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A 2. mellékletet Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatálytalan 2017. január 1-től.
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A 3. mellékletet Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatálytalan 2017. január 1-től.

