TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Magánszemélyek, Egyéni vállalkozók!
Kedves Egriek!
ADÓKEDVEZMÉNNYEL SEGÍT JÖVŐRE EGER
2020. januári 1-jétől bővülhet a helyi vagyoni típusú építményadó adókedvezményeinek, mentességeinek
köre, ha Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztést 2019. decemberi ülésnapján elfogadja!
Jövő év január 1-jétől bővíteni tervezzük a lakások utáni építményadó helyi kedvezményeinek,
mentességeinek körét, - jelentette be szerdai, Egerinfó sajtótájékoztatóján Mirkóczki Ádám, Eger
polgármestere.
A városvezető kifejtette: „az életvitelszerűen lakhelyül szolgáló lakás után 100 százalékos helyi
adókedvezményt kapnak az öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra jogosult,
valamint a három vagy több gyermeket nevelő magánszemélyek. Az adókedvezményre/adómenteségre való
jogosultság a harmadik gyermek megszületését követően, illetve az öregségi nyugdíjjogosultság elérését, a
fogyatékossági támogatási jogosultság megnyíltát, illetve a rehabilitációs, vagy a rokkantsági ellátásra való
jogosultság évét követő adóév első napjától érvényesíthető.”
Közgyűlési döntést követően közel 18 ezer lakás (a nyilvántartott lakások 73,3%-a) tulajdonosa fog helyi
adókedvezményben, vagy teljes adómentességben részesülni 2020. évtől.
Az életvitelszerűen lakhelyül szolgáló lakás után 100%-os helyi adókedvezményt kaphatnak a
öregségi nyugdíjra (akár már 62. évtől!)
rehabilitációs ellátásra,
rokkantsági ellátásra jogosult magánszemélyek,
három vagy több gyermeket nevelő magánszemélyek.
Akik már 2019. december 31-ig jogosultak építményadó kedvezményre a lakások után - változatlan tényállás
esetében - az önkormányzati adóhatóságtól automatikusan megkapják az adómenteséget, így nekik már nem
kell 2020. márciusban építményadót fizetniük.
Akik 2019. évben lettek jogosultak erre az adókedvezményre, úgy ezt adatbejelentés formájában 2020.
január 15-ig tehetik meg a megfelelő adatbejelentési nyomtatványon. Az építményadó adatbejelentésének
megtételére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-31-2015” számú
„Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” nyomtatvány szolgál. E-önkormányzat portál
nyitólapja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Akik 2020. január 1-jét követően érik el a jogosultságot, ők szintén adatbejelentés formájában tudják
majd bejelenteni igényüket, így ők 2021. évtől élhetnek az adómentesség lehetőségével.
Ha az adózóknak az adóelőny biztosítása miatt érdemes adóalanyiságot váltani, úgy ezt 2020. január 15-ig
tehetik meg adatbejelentés formájában.
Részletekről honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek tájékozódhatnak az érdeklődők.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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