Sajtótájékoztató
Fontos adófizetési határidı következik!
Rövidesen (2014. március 17-ig) fizetni kell a
helyi adók és a gépjármőadók elsı részleteit.
Adózóink kézhez kapták a megváltozott fizetési
kötelezettségekrıl szóló határozatokat, melyek
alapján a 2014. évtıl fizetniük kell a helyi adókat
és a gépjármőadót, egyúttal a folyószámla-egyenleg
és szükség szerint csekk is érkezett a postaládákba.
Magyarország önkormányzatainak gazdasági alapjait, a
kötelezı és vállalt feladatainak ellátásának forrását továbbra
is a saját bevételek jelentik. Nincs ez másként Eger Megyei
Jogú Város 2014. évi költségvetésében sem, hiszen az
adózóktól elvárt adóbefizetések adják a saját bevételek
meghatározó 71%-át. Az adórendszerben önkormányzati
adóknak nevezzük azokat az adónemeket, melyek konkrét,
adófizetési kötelezettséget eredményezı szabályait illetıen
az önkormányzatot szabályozás illeti meg (pl.: helyi adók),
vagy az önkormányzat köteles azt mőködtetni és a bevételt
részben vagy egészben átutalja a központi költségvetésnek
(gépjármőadó, közigazgatási illetékek stb.).

kedvezményeket, mentességeket engedélyeznek az adott
közigazgatási területen belül. Eger jelentısek a helyi
adókedvezmények különösen az építményadóban és az
iparőzési adóban.
Hatályos rendeleteket immár az önkormányzatoknak
honlapjaikon is közzé is kell tenniük, így az adózás iránt
érdeklıdök részletesen is betekinthetnek a helyi
szabályozásokba. A bevezetett helyi adók a Magyar
Államkincstár honlapján is megtekinthetıek. Eger Megyei
Jogú Városban hatályos szabályokról, ügyleírásainkról,
valamint
egyéb
más
információinkról
az
www.eger.hu/adougyek
illetve
az
ado.eger.hu
elérhetıségen tájékozódhatnak.
Korsós László, aki egyben a Megyei Jogú Városok
szakmai kollégiumának Elnöke is kiemelte, hogy
országosan múlt évben a 23. Megyei Jogú Városnál 154,8
milliárd forint adóbevétel gyarapította a saját
bevételeket. A majd 3.200 helyhatóság közül, az
önkormányzatok 62%-a bevezetett valamilyen vagyoni
típusú (építményadó, telekadó) helyi adót, 74% élt a
kommunális jellegő adók (kommunális adó, idegenforgalmi
adó) bevezetésével és az önkormányzatok 87%-a adóztatja
a vállalkozásokat iparőzési adóban. Jellemzıen a néhány
lakosú önkormányzatok maradnak csak ki a helyi
adóztatásból, ám számuk egyre csökkenı.

Az önkormányzati adóbevételek szerkezeti összetétele
2013. évben
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Forrás: Eger MJV. PH. Adóhatósága

A települések mőködése szempontjából alapvetıen
meghatározó forrás a helyi adókból és a gépjármőadóból
származó bevétel - emelte ki Korsós László az
önkormányzati
adóhatóság
vezetıje.
A
magyar
adórendszerben 1991. január 1-jétıl, a helyi adók szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) bevezetése óta
léteznek a mai értelemben vett helyi adók, melyek súlya és
szerepe a 2000. évektıl jelentısen megnıtt.
Igen speciális a helyi adók szabályozási rendszere,
hiszen egyrészt az Alaptörvény, másrészt a Hatv.,
harmadrészt az önkormányzati rendeletek alapozzák meg az
adóztatást. Az önkormányzatok keretszabályok között
dönthettek arról, hogy mely helyi adókat vezetik be, és ezen
belül
milyen
mértékeket
alkalmaznak,
milyen

Forrás: MJVSZ

Egerben szeretnénk az adófizetéssel kapcsolatosan mind
nagyobb segítséget nyújtani, hiszen a lakosság és a
vállalkozások joggal várhatnak minıségi kiszolgálást.
Az önkéntes adófizetés teljesítése érdekében a
folyószámla kivonatok kiküldésének két fontos
célja volt:
- egyrészt tájékoztatott az aktuális pénzügyi
helyzetrıl, másrészt
- felhívta a figyelmet a 2014. március 17-ig
(vagy az ettıl eltérı esedékességgel)
fizetendı adórészekrıl.
A megyeszékhelyen 2014. februártól kerültek postaládákba
azok a küldemények (37 ezer darab levél), melyek a helyi
adók és a gépjármőadó fizetés teljesítése érdekében adtak
az adózóknak tájékoztatást. A „Folyószámla-értesítıbıl”
részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé

esedékes 2014. évi adóelıírásaikról. Az idei év elsı
részleteként több mint 1.902 millió forint helyi adó és
gépjármőadó bevételt vár Eger Megyei Jogú Város
önkormányzata a vállalkozásoktól és a polgároktól.
Az adózónk számára jó hírként szolgálhat, hogy 2014. évre
adóemelés nem történt, adócsökkentési intézkedésként
megszőnt a magánszemélyek részére a telekadó fizetési
kötelezettség.

és ezzel rendben van minden, nincs több adózási teendı.
Sajnos nem, a bekövetkezett változást, annak
bekövetkeztétıl számított 15 napon belül, de legkésıbb
a következı adóév január 15-ig napjáig az elıírt
bevallási nyomtatványokon kell bevallaniuk az
érintetteknek. Ha az eltérés abból ered, hogy az adózó nem
vallotta
be
az
„adótárgyakban”
vagy
adókötelezettségben bekövetkezett változásokat, akkor
az adónemet érintıen a bevallást mielıbb pótolnia kell.
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Az adófizetésre az általános - a NAV-nál is érvényes szabályozások
vannak
életben.
A
pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi
pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni.
A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési
kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással
vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik,
részükre csekket is postázott az adóhatóság. Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál ezen felül lehetıség van
csoportos beszedési megbízás keretében történı
adófizetésre és az ügyfélszolgálaton bankkártyával
történı fizetésre is.
Adóhatóságunk felhívja a Tisztelt Ügyfelei figyelmét arra,
hogy az önkormányzati adóügyek intézése során az
ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes
adózók
adataival,
adófizetési
kötelezettségével,
számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon
ügyfelek
részére
tudjuk
megadni,
akik
személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a
megfelelı okmányokkal igazolják. Miután ez telefonon
jelenleg nem megoldott, így konkrét adózási
információkról ügyfélszolgálatunkon, illetve konkrét
ügyintézıvel való egyeztetett idıpontot követıen van
mód és lehetıség.
2014. január 1-jétıl a vállalkozóknak (Hatv. 52.§ 26.)
bejelentést,
bevallást,
önellenırzést
kizárólag
elektronikus
úton lehet
benyújtani
az
egri
önkormányzati adóhatóság felé. Az ügyindítás - a
honlapunkról letöltött nyomtatvány hibátlan kitöltését
követıen - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu)
elérhetı Ügyfélkapun keresztül történik. A személyes
ügyfélkapu létrehozásához egyszeri regisztráció szükséges,
ám ezzel a vállalkozások már rendelkeznek, hiszen az
állami adóhatóság (NAV) felé is ilyen módon történik az
adókötelezettségek teljesítése.
Mi a teendı, ha eltérést észlel az adóhatóság és az
adózói nyilvántartás között?
Elıfordulhat az, hogy az adózó a kivonat egyeztetése során
az önkormányzati adóhatóság és a saját nyilvántartásában
szereplı adatok, vagy a valós helyzet között eltérést állapít
meg. Legjellemzıbb eset, amikor az adózók a
tulajdonokban bekövetkezett változás tényét nem jelentik
be az adóhatóságnak. Különösen gyakran fordul ez elı az
építményadóban, mivel itt az ügyfeleink azt gondolják,
hogy elegendı a földhivatal felé bejelenteni a változásokat

Fizetési könnyítés és mérséklés igénybevételérıl
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mind a magánszemélyeknek,
mind a vállalkozásoknak lehetıségük van - a törvény által
szabályozott módon - fizetési könnyítés illetve mérséklés
igénybevételére. A részletes szabályokról a honlapunkon
tájékozódhat. Magánszemélyeknek (egyéni vállalkozóknak)
a kérelem illetékmentes, más esetben 10 000 forint az
eljárási illeték összege, melyet a megfelelı számlára kell
átutalni.
Érdemes tudni, hogy az Art. 42.§-sa alapján az adózó az
HIPA adóelıleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha
elılegét az elızı idıszak (év, negyedév, félév) adatai
alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az elızı
idıszak adatai alapján fizetendı adóelıleg összegét. A
március 17-e e tekintetben jogvesztı határidınek
számít.
Önkormányzati adóhatóságunk elérhetıségei
Ügyfélfogadási idıpontok:
Kedd: 09.00-16.00; Szerda: 09.00-17.00; Csütörtök:
09.00-16.00.Eger, Kossuth Lajos u.10.
Levelezési cím:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó
Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2.
Általános telefonszám: +36 (36) 523-700
E-mail: ado@ph.eger.hu
2014. március 17-én (hétfın) adóhatóságunk
rendkívüli és meghosszabbított (09.00-17.00)
ügyfélfogadás keretében fogadja az adófizetıket a
Kossuth Lajos u.10. szám alatt.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul
városunk fejlıdéséhez!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

