Tájékoztató
Rövidesen megszűnik a rövid életű reklámhordozók utáni adófizetés Egerben
/Az adózókat külön adatbejelentési kötelezettség nem terheli./
Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény figyelemmel a településképvédelmi szempontokra, a településkép védelméről szóló törvénnyel
összefüggésben, módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.). A Htv.
11/A. §-a szerint 2018. január 1-jétől adókötelessé vált az önkormányzat illetékességi területén lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
Ennek alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata is 2018. január 1-jétől az építményadó
keretein belül adóztatta a szabadtéri reklámhordozókat, mégpedig négyzetméterben kifejezett
adóalap alapulvételével, legfeljebb 12.000 forint/m2 adómértékű helyi építményadóval.
A reklámhordozók építményadóztatásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2017. (XII.01.) számú önkormányzati rendelete tartalmaz szabályozást.
Az adatbejelentések alapján az építményadót – ún. kivetéses adóként – működik, éves szinten mintegy
38 millió forint éves adóbevételt jelentett a városnak. 2020. évben ennek a fele fog csak befolyni
az adónem évközi kivezetés miatt. Az éves adót az adó alanyainak (tulajdonosoknak) két egyenlő
részletben (március 15, szeptember 15.) kellett megfizetniük.
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló rövidesen elfogadásra
kerülő törvény a hatályon kívül helyező rendelkezésekkel – az adórendszer egyszerűsítése érdekében
– kiemeli a Htv.-ből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket.
A jelzett változtatás a törvény kihirdetését követő napon lép majd hatályba.
Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a Htv.-ben meghatározott adókat vagy azok
valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa. Ennek
értelmében a jogszabály - megjelenését követően - Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése is hatályon
kívül helyezi rendeltét, erre a júliusi közgyűlésen kerül majd sor.
Az adózókat külön adatbejelentési kötelezettség nem terheli. A megszűnő reklámhordozók utáni helyi
építményadóról szóló határozatokat az önkormányzati adóhatóság „hivatalból” fogja meghozni és
ebben rendelkezik a megszűntetésről is.
Az adózók az elektronikus értesítési tárhelyekre kapnak majd erről értesítést.
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