Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2016. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelete
a helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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
következőket rendeli el:
1. §

A helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 2/A. §-al
egészül ki:

„2/A. § Az építmények településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján az alábbi adóövezetek kerülnek kialakításra:
a)
b)
2. §

I. adóövezet: a Polgári utca, Izzó utca, a 779 helyrajzi számú út, a Tiszavasvári utca és a, Hajdúnánás Város
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet szerinti,
belterületi határvonal által körbezárt területen belüli építmények;
II. adóövezet: az I. adóövezetbe nem tartozó építmények.”

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az adó mértéke az I-II. adóövezetbe tartozó építmények estén, az I. adóövezetre vonatkozó (2) bekezdés szerinti
eltéréssel:
a) üdülő, lakás esetén: 200,- Ft/m2/év,
b) 2200 óra után is nyitva tartó, 300 m2 alatti hasznos alapterületű, nem melegkonyhás vendéglátóhelyek esetén:
500,- Ft/m2/év,
a) az a)-b.) pontok hatálya alá nem tartozó kis-, és nagykereskedelmi hasznosítású építmény esetén:
ca) 300 m2 alatti hasznos alapterületű építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
cb) 300-600 m2 közötti hasznos alapterületű építmények esetén: 500,- Ft/m2/év;
cc) 600 m2 feletti hasznos alapterületű építmények esetén: 750,- Ft/m2/év;
b) az
a)-c.)
pontok
hatálya
alá
nem
tartozó
minden
egyéb
építmény
esetén:
da) 300 m2 alatti hasznos alapterületű építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
db) 300 m2 feletti hasznos alapterületű építmények esetén: 500,- Ft/m2/év;
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az adó mértéke az I. adóövezetbe tartozó azon építmények esetén, ahol az egy helyrajzi
számon lévő építmények összesített hasznos alapterülete meghaladja a 10.000 m2-t egységesen minden építményre
1.800 Ft/m2/év.”
3. §

Az Ör. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

Az adószámmal rendelkező adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus
úton köteles teljesíteni az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását,
önellenőrzését.”

4. §

Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2016. november 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2016. november 25.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet
a 34/2016. (XI. 25.) 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.
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.
*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.

3

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

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.

