Helyi adóztatási minta adóbevallási, adatbejelentési nyomtatványok
önkormányzati helyi adóügyekben érintett adózók részére
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Az önkormányzati adóztatásban használt bevallási, adatbejelentési, bejelentkezési (változás-bejelentési)
nyomtatványok formáját és adattartalmát, továbbá az önkormányzati adóhatóságok adatszolgáltatását,
illetve a nyilvántartási, adatkezelési, elszámolási rendet 2020-ig több miniszteri rendelet szabályozta.
2021. évtől a törvényi változás - a Htv.-be illesztendő 42/I. §-sal - gondoskodik arról, hogy a bevallási,
adatbejelentési, bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványok továbbra se legyenek
önkormányzatonként különbözőek. Ezért e nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter
honlapján lehet fellelni.
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b
„A Htv. 42/I. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az
adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.”
A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az
adatbejelentést, adóbevallást, bejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.
Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az adóbevallási,
adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó adatbejelentést, adóbevallást lekérdezzék, illetve az ügyindítás
menüpontban megtegyék.
Az önkormányzati adóhatóságnál már jó ideje, minden helyi adóügy online is intézhető, amihez a
magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi
igazolvány). Részletes tájékoztatás a honlapunkon az e-ügyintézésről itt találhatnak az érdeklődő
magánszemélyek. Honlapunkon további részletekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Jogszabályok: Jogszabályokról ide kattintva olvashatnak.
Építményadóztatás: Építményadó ügyleírás itt található.
Tájékoztatók: Tájékoztatókat itt találják a honlapon.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és
családtagjainak egyaránt!
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