TÁJÉKOZTATÓ
A reklámhordozókat érintő 2018. évi változások adatbejelentését az önkormányzati
adóhatóság felé a tulajdonosoknak legkésőbb 2019. január 15-ig kell megtenniük!
Tisztelt Polgárok/Vállalkozók/Vállalkozások!
Kedves Egriek!
2018. január 1-jétől adókötelessé vált Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
A köztudatban reklámhordozónak minősülő adótárgy - a teljesség igénye nélkül - az óriásplakát, hirdető
oszlop, utcabútorok, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin,
molinó, megállító tábla és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz
stb.
Rövidesen adatbejelentési határidő közeledik a reklámhordozók építményadójában, ugyanis 2019.
január 1-i állapotnak megfelelően azon tulajdonosoknak, akiknek a reklámhordozójával
kapcsolatosan bármilyen - adóztatást is érintő - változás történt 2018. évben, úgy erről 2019. január
15-ig kell adatbejelentést teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az adózóknak nem kell minden évben adóbejelentést tenniük, hanem
csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataikban vagy a reklámhordozó adataiban következik
be olyan változás, ami kihat az építményadó megállapítására. Változatlan tényállás esetében az
adóhatóságunk a fizetési határidő előtt folyószámla egyenleg keretében fogja majd Önöket értesíteni
(elektronikus úton).
Kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy a változás adatbejelentését 2018. évben megtették-e és ha
nem akkor a jelzett végső adatbejelentési határidőig még szankció mentesen teljesíthetik! Az
adatbejelentési nyomtatvány elkészítése előtt, javasoljuk az e-ADÓ rendszerben való betekintést, ahol
ellenőrizheti adatbejelentésének tényét is: https://eger.eado.hu/. Mivel az adónem ún. kivetéses jellegű
helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve
szünteti meg az adókötelezettségét.
Az adatbejelentést az „EGER19REKL” számú „ÁNYK” vagy „PDF” formanyomtatványon kell (a
jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikusan vagy papír alapon) teljesíteni az önkormányzati
adóhatóságunk felé.
http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesinyomtatvanyok/epitmenyado/c/epitmenyado-bevallasi-nyomtatvanyok-491
A reklámhordozók helyi építményadóban történő adóztatást alapvetően a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (Htv.), valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámhordozók
építményadóztatásáról szóló 29/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete, az eljárási (adatbejelentési)
szabályokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szabályozza.
http://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alanya az, aki az év első napján a
reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség az év első napján
fennálló állapot (2019. január 1.) szerint keletkezik. Így, ettől az időponttól nyílik meg a bejelentés
teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben (2018) történt változásról az adóév első
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napját követő 15 napon belül (2019. január 15-éig) kell bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni az
érintett adóalanyoknak. Ugyanakkor az adózóknak nem kell minden évben adóbejelentést tenniük,
hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataikban vagy a reklámhordozó adataiban
következik be olyan változás, ami kihat a következő évi építményadó megállapítására.
A gazdálkodóknak az adatbejelentő lapot elektronikus módon és formában (ÁNYK nyomtatvány)
kell benyújtaniuk
(http://eger.hu/public/uploads/2018-11-12-tajekoztato-a-cegkapu-kotelezohasznalatarol_5be993fdd7e45.pdf.
Amennyiben kérdése van, úgy kérjük, forduljon munkatársainkhoz, akik az adótitok
szabályainak betartása mellett készséggel állnak rendelkezésükre.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az adatbejelentés elmulasztása mulasztási bírság
megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben
eleget tenni.
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adatbejelentési és bevallási nyomtatványainkról
a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett
elérhetőségekről elektronikusan lekérdezhetik folyószámláikat, befizetéseiket, bevallásaikat,
adatbejelentéseiket, számlánkénti egyenlegeiket és más fontosabb nyilvántartott adatait is, valamint
egyidejűleg online (VPOS) bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.
Reklámhordozókkal kapcsolatos tájékoztató anyagok az alábbi elérhetőségen találhatók:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/reklamhordozo-utaniepitmenyado/c/epitmenyado-reklamhordozo-utan
http://eger.hu/public/uploads/2017-12-01-tajekoztato-a-reklamhordozok-epitmenyadoztatasanakbevezeteserol_5a2002c6ae2fc.pdf
http://eger.hu/public/uploads/2018-01-18-tajekoztato-az-epitmenyado-reklamhordozok-adozasarolkerdes-valasz-2018_5a60994c5f86b.pdf
http://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető
honlapja: www.eger.hu vagy ado.eger.hu
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
E-mail: ado@ph.eger.hu
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:
09.00-16.00
Kedd:
09.00-16.00
Szerda:
09.00-17.00
Csütörtök:
09.00-16.00
Köszönjük együttműködésüket és azt, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú
Város működéséhez, fejlődéséhez.
Eger, 2018. december 18.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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