Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelete
a helyi adókról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Építményadó
1. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdésében, valamint a
13. §-ban foglaltakon túl, mentes az építményadó alól:
a) a magánszemély tulajdonát képezı lakás céljára szolgáló építmény, melléképület és garázs,
kivéve a vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményt,
b) a magánszemély tulajdonát képezı lakásnak nem minısülı üdülésre, pihenésre alkalmas épület
alábbi kiegészítı helyiségei:
ba) nyitott terasz,
bb) erkély,
bc) loggia,
bd) WC,
be) fürdıszoba,
bf) zuhanyzó,
bg) tüzelıtároló,
bh) szárító és
bi) szerszámkamra.
(2) A magánszemély tulajdonát képezı lakásnak nem minısülı üdülésre, pihenésre alkalmas épület
utáni adókötelezettség esetén, ha a magánszemély szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési
kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját
beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetıleg a befizetés
támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható az adott évben esedékessé vált
építményadóból.
(3) Amennyiben az építményadó éves összege nem éri el a (2) bekezdés szerint levonható összeget, a
levonási jog a megnyíltát követı négy naptári évben esedékes építményadóval szemben
érvényesíthetı.
2. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
3. § (1) Az építményadó mértéke:
a) üdülı, lakás esetén: 200,- Ft/m2/év,
b) 2200 óra után is nyitva tartó, 300 m2 alatti hasznos alapterülető, nem melegkonyhás
vendéglátóhelyek esetén: 500,- Ft/m2/év,
c) az a)-b.) pontok hatálya alá nem tartozó kis-, és nagykereskedelmi hasznosítású építmény
esetén:
ca) 300 m2 alatti hasznos alapterülető építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
cb) 300-600 m2 közötti hasznos alapterülető építmények esetén: 500,- Ft/m2/év;
cc) 600 m2 feletti hasznos alapterülető építmények esetén: 750,- Ft/m2/év;
d) az a)-c.) pontok hatálya alá nem tartozó minden egyéb építmény esetén:
da) 300 m2 alatti hasznos alapterülető építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
db) 300 m2 feletti hasznos alapterülető építmények esetén: 500,- Ft/m2/év;
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2. Magánszemélyek kommunális adója
4. § (1) A Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
a) a nem lakás céljára szolgáló építmény,
b) a telek,
c) a tanya lakcím-megnevezéső építmény,
d) a lakásbérlı, amennyiben a bérelt lakás után építményadót fizet az építményadó adóalanya,
e) a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személy és az a házaspár, ahol a házastársak egyike
a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltötte, a mentesség csak egy lakás céljára szolgáló
építmény után illeti meg az adóalanyt,
f) kérelmére a rendszeres szociális segélyben, vagy idıskorúak járadékában részesülı adóalany.
(2) Ha a magánszemély ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési kommunális beruházást
hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt
ellenértéke a beruházás befejezésének évében levonható az adott évben esedékessé vált
magánszemélyek kommunális adójából.
(3) Amennyiben a magánszemélyek kommunális adója éves összege nem éri el az (2) bekezdés szerint
levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követı négy naptári évben esedékes
magánszemélyek kommunális adójával szemben érvényesíthetı.
5. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: évi 11.000,- Ft, adótárgyanként.
3. Idegenforgalmi adó
6. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
7. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
8. § (1) A magánszemélyek által eltöltött adóköteles vendégéjszakákról, vendégek számáról, beszedett
adóról, az adó beszedésére kötelezett a tárgy hónapot követı hónap 15. napjáig köteles bevallást
adni az önkormányzati adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót a beszedést
követı hó 15. napjáig köteles az önkormányzati adóhatósághoz befizetni a 11738077-1537266203090000 számú számla javára.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett e minıségét az elsı adóbeszedéstıl számított 15
napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
9. § (1) A szálláshelyet a vendég az önkormányzat által az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett
számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó rendszerbıl
kinyomtatott szigorú számadású bejelentılap kitöltése és aláírása után foglalhatja el. Az
idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a vendég megérkezését követı 12 órán belül köteles
rögzíteni az elektronikus rendszerben a bejelentılapot.
(2) Amennyiben az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdés szerinti elektronikus
vendégnyilvántartó rendszert nem használja, akkor a vendég az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített szigorú számadású bejelentılap kitöltése és aláírása után foglalhatja el a
szálláshelyet. A bejelentılap tömböt az adóbeszedésre kötelezett köteles megvásárolni.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentı lapot az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés szerinti
bejelentı lap adattartalma megegyezik az 1. mellékletben elıírtakkal. Az (1)-(2) bekezdés szerinti
bejelentılap elévülési idın belül megırzendı bizonylatnak számít.
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10. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló vendégrıl az adó
alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást, vendégnyilvántartó könyvet
(vendégkönyvet) vezetni a 2-3. melléklet szerinti adattartalommal. A 9. § szerinti bejelentılap
alapján az adó beszedésére kötelezett jogosult a vendégnyilvántartó könyv vezetésére.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást választása
szerint elektronikusan, vagy manuálisan vezeti. Amennyiben a szállásadó a 9. § szerinti
bejelentılapot az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott elektronikus vendégnyilvántartó
rendszerben használja, akkor a vendégkönyv tartalmát a rendszer által biztosított nyilvántartás
helyettesíti. A harmadik országbeli állampolgárokról a vendégnyilvántartó könyvet a rendszer 3.
melléklet szerinti adattartalommal generálja.
(3) A Jegyzı, mint elsıfokú adóhatóság az egységes formátumú nyilvántartás alkalmazása érdekében, a
vendégkönyvet manuálisan vezetı adóbeszedésre kötelezettek részére a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalban beszerezhetı vendégkönyvet rendszeresít, melyet térítésmentesen
biztosít a szállásadók részére.
(4) A manuálisan vezetett vendégkönyvet használatba vétel elıtt a jegyzı hitelesíti. A vendégkönyvet a
szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzıvel a tárgyévet követıen január 15. napjával
záradékolni. A záradékolt vendégkönyveket a következı években is lehet használni, ha további
nyilvántartási helyet tartalmaz. A vendégkönyv elévülési idın belül megırzendı bizonylatnak
számít.
(5) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást a 4-5. mellékletnek megfelelıen 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 kötelezı, amennyiben a
nyilvántartás, és a bejelentılap az életkor adatát egyértelmően tartalmazza és az a vendég (vagy
képviselıje) által aláírt. Az idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok elévülési idın
belül megırzendı bizonylatnak számítanak.
(6) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények,
adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási idıszak lezárását megelızıen is
vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenırzés során együttmőködni, az ellenırzés
feltételeit a helyszíni ellenırzés alkalmával biztosítani.”
4. Helyi iparőzési adó
11. § (1)

A Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, mentes a helyi iparőzési adó alól az adóalany abban az
évben, amelyben a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetıleg a Htv. 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított
(vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja meg a kétszázezer forintot.

(2) Mentes a helyi iparőzési adó alól a háziorvos, védını vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási
szintő iparőzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
12. § (1) A 11. §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegő
támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és
108. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható.
(2) Az 11. §-ban rögzített adózónak a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon
– jelen rendelet 6. melléklete alapján nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében
és az azt megelızı két pénzügyi évben nyújtott csekély összegő támogatások támogatástartalmáról.
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(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett elınyt – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá
– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelıen – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történı végzése céljából teherszállító jármő
vásárlására.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegő támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Atr.) 35. §-a alapján kell eljárni.]
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatás az Európai Unió
mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekő szolgáltatást
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelıen
nyújtott csekély összegő támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsı
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatás más
csekély összegő támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelıen nyújtott csekély összegő
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felsı határig halmozható.
(6) A csekély összegő támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített
maximális intenzitást vagy összeget.
(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig meg kell
ıriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegérıl és arról, hogy az csekély összegőnek minısül. Az
igazolás jelen rendelet 7. számú mellékletét képezi.
13. § (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén a helyi iparőzési adó évi mértéke az adóalap
2,0 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után a helyi iparőzési adó mértéke naptári
naponként 5.000,- Ft.
5. Adókötelezettség bevallása
14. §

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton is
teljesítheti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben elıírt bejelentését, bevallását,
önellenırzését.
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6. Értelmezı rendelkezések
15. § E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti
vállalkozás.
7. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2016. június 30.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2016. július 05.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez
Bejelentőlap az idegenforgalmi adó elszámolásához
Application form to the accounts of the tourist tax / Anmeldeformular zur Verrechnung von Tourismus- Steuer
Formularz zgłoszeniowydo kont podatkowych
Szálláshely neve:
Name of the hotel:
Name der Unterkunft:
Nazwa hotelu:

Szoba száma:
Room number:
Zimmernummer:
Numer pokoju:

*Érkezés időpontja/ Date of arrive /Ankunft /Przyjazd

*Távozás időpontja /Date of depart/ Abreise/ Wyjazd

*Vezeték- és keresztnév
*First and last name / Nach- und Vorname
/ Imię i nazwisko
*Születési idő /Birth date /Geburtsdatum
/Data urodzenia
*Lakóhely irányítószáma /ZIP residence
PLZ Wohnort / Rezydencja poctowy
*Állampolgárság /Nation
Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo
E-mail cím:

Telefonszám:
Phone/Telefon:

E-mail:

* Útlevél vagy személyi igazolvány szám:
Number of identity card or passport
Personalausweisnummer oder
Reisepassnummer
Liczba dokumentów osobistych

Adómentesség jogcíme:
Kérem, hogy a megfelelő jogcímet x-szel szíveskedjenek jelölni.

18. év alatti életévét be nem töltött magánszemély
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben történő ellátás miatt
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
Hajdúnánáson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
Hajdúnánáson ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt:
Vállalkozás adószáma:
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.

*Vendég aláírása/ Signature of guest /Unterschrift von Gast /Podpis Gość

……………………………………………………………

*Szállásadó aláírása / Signature of Owner /Unterschrift des Besitzer /Podpis wlaścicicla

…………………………………………...

Dátum* \ Date* \ Datum* \ Data*
*A mezők kitöltése kötelező. These fields are optional. Alle Felder sind Pflichtfelder. Wszepstkie pola sa wymagane.
Honnan értesült a szálláshelyről?
How did you hear about this hotel?
Wie haben Sie von diesem Hotel gehört?
Jak dowiedziałeś się o tym hotelu?

Szállásadótól emailben
Email the hotel /E-Mail an das Hotel/Powiadom hotelu
Hajdúnánás várostól emailben
Email the Town/ E -Mail Ihre Stadt/E-mail Twoje miasto
Egyéb
Other/Andere/Inny
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A jövőben szívesen fogadom Hajdúnánás város programjainak kínálatát részemre eljuttatva a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó Rendszeren belül. Adataim
megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a Tourinform Iroda (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) adatbázisába kerüljenek, és
azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját és az Ön szállásadója
marketingtevékenysége céljából.
Nem fogadom szívesen, nem járulok hozzá.

2. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

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

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

A vendég
Kibocsátott
Beszedett IFA
Ebből: mentes
Vendég
Érkezés Távozás
Adóköteles
számla,
önkormányzat IFA havi Bejelentő
útlevelének,
Eltöltött
Lakóhely
Vendég
vendégéjszakák
Vendég Beszedett
Sorszám
születési
Állampolgársága személyazonosító napja és napja és vendégéjszakák
vendégéjszakák
készpénzfizetési felé történő bevallás
lap
neve
irányítószáma
száma és
aláírása
IFA
ideje
igazolványának időpontja időpontja
száma
száma
számla, nyugta megfizetésének időpontja sorszáma
jogcíme
száma
sorszáma
ideje
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3. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

Sorszám

A

„Vendég- és idegenforgalmi adó nyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról
harmadik országbeli állampolgárok számára
B

C

Vendég vezeték
és kereszt neve

Vendég
születési
ideje

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kibocsátott
Beszedett IFA
A vendég
Ebből: mentes
Vendég
Szálláshelyre
Adóköteles
számla,
önkormányzat IFA havi
Állampolgárság
úti
Szálláshelyről
Eltöltött
lakcíme
érkezés
vendégéjszakák
Vendég Beszedett
készpénzfizetési felé történő bevallás Megjegyzés
vagy hontalan okmányának
távozás napja vendégéjszakák
vendégéjszakák
(országnév,
száma és
aláírása
IFA
napja és
azonosító
száma
száma
számla, nyugta megfizetésének időpontja
státusz
és időpontja
jogcíme
város)
időpontja
adatai
sorszáma
ideje
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4. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

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 a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi területén valósul meg.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………….., 20…….év…………………..hó…..nap.
……………………………………
aláírás
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Bejelentés/2

A
Neve

A tevékenységet végző(k)
B
Lakcíme

C
Születési ideje

A tevékenység végzésének időtartama
D
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól
……. ……...……-tól

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
……. ……………ig
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5. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

A
Vendég neve:
Születési hely, idő:
Érkezés-távozás
napjai:
Adómentesen eltöltött
vendégéjszakák száma:
Adómentesség jogcíme:

B

18. év alatti életkor miatt
Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás
miatt
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló
tanulói, hallgatói jogviszony alapján
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
Hajdúnánáson székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója
munkavégzése miatt:
Vállalkozás neve:
_________________________
Székhelyének címe: _________________________
___________________________________________
Adószáma:
_________________________
Hajdúnánáson ideiglenes iparűzési tevékenységet
végző
vállalkozó
vagy
munkavállalója
munkavégzése miatt:
Vállalkozás neve:
_________________________
Székhelyének címe: _________________________
___________________________________________
Adószáma:
_________________________
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)
Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél x-szel szíveskedjenek jelölni.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
Hajdúnánás, 20__. _______________ hó _____ nap
_____________________________________
vendég aláírása
12
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6. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról,
amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazzák.
1

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2

Sorszá
m

2
3
4

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatá
s fejében
végzett közúti
kereske-delmi
árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma3

Odaítélé
s
dátuma

Forin
t

Eur
ó

Támogatás bruttó
támogatástartalm
a4

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszá
m

Támogatá
s
jogalapja
(uniós
állami
támogatás
i szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásána
k dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

6
7
8

Euró

Azonos
kockázatfinanszír
o-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a7
Forint
Eur
ó8

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.

Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

9

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű
támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában
a szerződés kelte.
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Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12
is.
• Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.
• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.

10 1407/2013/EU

bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
11 Az
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o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.
•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L
114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
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•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

13 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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7. melléklet
a 27/2016. (VII.05.) Önkormányzati Rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a …
mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: …
bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, …

…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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