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Tisztelt Képviselõ testület! 
 
 
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal felülvizsgálta a megye helyi önkormány-
zatainak idegenforgalmi adó rendeleteit. A vizsgálat megállapította, hogy Szentes 
Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 
34/1997.(XI.28) Kt. számú rendeletének megalkotásakor két olyan adókedvezményt 
biztosított, amelyek nem jogszerûek. 
 
Az egyik kedvezményt a Rendelet 2.§.(2) bekezdése határozza meg, mely szerint: „A ma-
gánszemély a – kizárólag magánszállásadói célokra hasznosított ingatlana után meg-
állapított magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettségét csökkentheti a 
befizetett idegenforgalmi adó összegével.” 
 
A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint ez a helyi rendeleti kedvezmény azért nem 
jogszerû, mert „az adóbeszedésre kötelezett (szállásadó) számára biztosítja az adóbeszá-
mítás jogát a másik helyi adóból (magánszemélyek kommunálisa dója) történõ levonással, 
holott az idegenforgalmi adó szempontjából a szállásadó nem tekinthetõ adózó adóalany-
nak, õ csak az adó beszedésére kötelezett. 
Az idegenforgalmi adó esetében a vendég az adófizetõ és az adózó adóalany (tehát maxi-
mum a vendéget illetné meg az adóbeszámítás joga, azonban az a Htv. szerint nem lehet-
séges). 
Az adóbeszedésre kötelezett (szállásadó) a magánszemélyek kommunális adójánál adó-
alany, õ ott fizet adót az ingatlana után. Így a két adó, kedvezmény biztosítása szempont-
jából nem vethetõ össze, mivel más az adó alanya” 
 
A másik, hasonló kifogás alá esõ kedvezmény a Rendelet 2.§. (3) bekezdése által biztosí-
tott, mely szerint „ A helyi iparûzési adó alanya az idegenforgalmi adóból eredõ árbe-
vétele után megállapított iparûzési adó fizetési kötelezettségébõl levonhatja a befize-
tett idegenforgalmi adót.” 
 



A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint "a beszámítás jogszerûsége itt sem állapítható 
meg, hiszen nem azonos adótárgyakról van szó. Az idegenforgalmi adó kommunális típusú 
adó, melynek tárgya a rendeleti szabályozás szerint a nem állandó lakosként a városban 
való tartózkodás” (az eltöltött vendégéjszaka), „a helyi iparûzési adó pedig egy olyan má-
sik adónem, melynek tárgya” a vállalkozói tevékenység. „Így az adótöbbszörözés tilalma 
miatti mentesítés sem merülhet fel.” 
 
Fentiek alapján a Rendelet a befizetett idegenforgalmi adónak az iparûzési adóból való 
levonhatóságával olyan adómentességet nyújtott „vállalkozói csoportoknak” ami a Htv. 6. 
§. d) pontja alapján nem megengedett.  
 
A módosítási javaslat a két kifogásolt bekezdés hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot 
a jogszerûtlen állapot megszûntetése érdekében 
 
Tisztelt Képviselõ – testület ! 
 
Szíveskedjenek az elõterjesztést megvitatni, majd hatályon kívül helyezni Szentes Város 
Önkormányzat Képviselõ –Testületének az idegenforgalmi adóról szóló többször módosí-
tott 34/1997.(XI.28) Kt számú rendelete 2.§. (2) és (3) bekezdéseit. 
 
Szentes, 2006. október 26. 
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Szentes Város Önkormányzat Képviselõ – Testületének 

……………/(………….)ÖR 
az idegenforgalmi adóról szóló 

34/1997.(XI.28) Kt. rendeletének módosításáról 
 
 
 

1.§. 
A Rendelet 2. §. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
 

2.§ 
E Rendelet 2007. január 01-én lép hatályba 
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