Építményadó – reklámhordozó után Ügyleírás:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat
rendeletével 2018. január 1-jétől adókötelessé tette az önkormányzat illetékességi területén
lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti
reklámhordozókat. Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári
Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére
vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való
elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása,
eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének
utolsó napjával szűnik meg. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható,
m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, az adó általános mértéke 12 000
Ft/m2, ám ha az adóalap nem haladja meg a 1,50 négyzetmétert az adó mértéke: 0 Ft/m 2. A
1,50 négyzetmétert meghaladó nagyságú adóalappal rendelkező reklámhordozók adófizetése
már az első 0,01 négyzetmétertől fennáll. Az elfogadott önkormányzati rendelet alapján nem
kell majd adatbejelentést készíteni azon adótárgyak után, ahol az adóalany nem minősül
vállalkozóknak és a reklámhordozók felülete nem haladja meg a 1,5 m 2-t.
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő
tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani
mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be
adókötelezettséget érintő változás.
Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a reklámhordozók építményadóztatásáról szóló
29/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete.
Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Benyújtás formája és módja:
Az adatbejelentő benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK” illetve „PDF”
formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen
az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott
elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart
kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart
kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
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Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesinyomtatvanyok/reklamhordozo-utani-epitmenyado
Eljárás díja:
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Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az építményadó
kötelezettséggel kapcsolatos elsőfokú eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és
költségmentes.
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő az adatbejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése:
Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként
vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adóhatósági döntés a
meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos
iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra
nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére,
valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi
kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

