Már egyszerűbben kereshetők a város honlapján - helyi adónemenként csoportosítva is - az
ügyfél-információk és szálláshely üzemeltetés tájékoztatói
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Tisztelt Magánszemélyek, Vállalkozók, Vállalkozások!
Kedves Egriek!

A helyi adóügyek már jó ideje személyes jelenlét nélkül is intézhetők, mert Önkormányzati adóhatóságunk
és hivatalunk kialakította a kapcsolattartás elektronikus csatornáit. Vannak, akiknek kötelező ezeket a
csatornákat használni (pl.: gazdálkodók, egyéni vállalkozók), és vannak, akik eldönthetik (pl.:
magánszemélyek), hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját szeretnék-e alkalmazni. Bárkinek van tehát
lehetősége az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra, aminek azonban szabályai vannak az
adatbiztonság, az ügyfelek egyértelmű azonosítása miatt. Magánszemélyek ebben a témában további
részletekről ebben a Tájékoztatóban olvashatnak („Intézze Egerben helyi adó ügyeit kényelmesen,
elektronikus úton, ehhez egy egyszeri rendelkezést /RNY/ kell tennie”).
Közös érdekünk, hogy ügyfeleink elegendő információkkal rendelkezzenek, hogy időben és az előírásoknak
megfelelően tudják helyi adókötelezettségeiket teljesíteni, vagy egyéb más szabályozásokat betartani.
Múlt évben 119 darab, idei évben 61 darab „Tájékoztató” került ki időrendben honlapunkra.
Önkormányzatunk, hivatalunk továbbra is arra törekszik, hogy az eljárások „ügyfélbarát” megoldásokkal
segítsék az Önök és hivatalunk munkáját is. (Lásd: https://www.eger.hu/hu/adougyek/tajekoztatok)
A honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek szövegkeresőbe beírva részletesen kereshetnek
megjelent információkat, híreket, tájékoztatókat. (Itt a keresésékor helyi adó ügyekben célszerű, az összes
kategóriánál az „Adóügyekre” szűkíteni a keresését.)

Helyi adónemenként is csoportosítottuk Önöknek a „Tájékoztatóinkat”, így építményadót, idegenforgalmi
adót és helyi iparűzési adót érintően már külön is megtalálják az információs anyagokat.

Építményadóval kapcsolatos tájékoztatók
https://www.eger.hu/hu/adougyek/epitmenyado-epitmenyo
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Építmények adóztatása Egerben
Építményadóban a helyi önkormányzati adókedvezmények megadása kérelemre történhet
Mit tehetek, ha nem tettem eleget az építmény adatbejelentésnek, hogyan pótolhatom
Gyakran előforduló hibák az építményadó adatbejelentések kitöltése során
Helyi adókedvezmény igénybevételének módja építményadóban
Civil szervezetek adatbejelentési és nyilatkozattételi kötelezettsége az építményadóban
Tájékoztató az építményadó adatbejelentéssel kapcsolatos teendőkről
Idegenforgalmi adóval kapcsolatos tájékoztatók
https://www.eger.hu/hu/adougyek/idegenforgalmi-ado
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Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes ukrán személy után idegenforgalmi adót nem kell
megfizetni
Hiánypótoltató eljárása számíthatnak azok az adózók, akiknek elmaradása van az adókötelezettségek
teljesítésében
Változott a 2022. évtől benyújtandó IFA Bevallás űrlap (ASPADÓ35) január hónap bevallása és az adófizetés
február 15-én lejár
Helyi iparűzési adóval kapcsolatos tájékoztatók

https://www.eger.hu/hu/adougyek/helyi-iparuzesi-ado-2091
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Mire szolgál az eBEV portálon a HIPA menüpont
Egy hónap maradt a Helyi iparűzési adó 21HIPA bevallások benyújtására
Civil szervezetek és egyes speciális szervezetek iparűzési adóval kapcsolatos nyilatkozata
Ha helyi iparűzési adóbevallást készítünk, érdemes tisztában lenni néhány fogalommal
Helyi iparűzési adó HIPA bevallás benyújtásának általános módjai és szabályai
A KKV élhet-e adóelőleg csökkentéssel, ha nyilatkozatot nem nyújtott be, ám 21HIPA bevallásában jelölte a
KKV minőséget
Helyi iparűzési adótartozás esetében előnyös lehet a 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás mielőbbi
benyújtása
Erre is figyeljünk a 21HIPA bevallás kitöltésekor
KKV HIPA előlegfelezések már megjelennek az adószámlákon
2022. március 15-ig lehet a 2022. első félévi helyi iparűzési adóelőleg mérséklését kérni, ez nem azonos a
KKV kedvezménnyel
Egyes esetekben záró HIPA bevallást és Bejelentkezést is adni kell a helyi iparűzési adóban is KATA adózást
választóknak
Ha Ön a helyi iparűzési adózásban is a KATA adózást választotta vagy választani kívánja kérjük figyeljen az
alábbiakat betartására is
Elérhető a NAV honlapján a Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt
Önkormányzati és KKV kedvezmény igénybevétele KATA adóalanyok számára
Kata adózás választásának határideje 2022. 02. 15.
Elérhető a NAV honlapján a 2022. évtől megváltozott helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
A 2022. évi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója
A 2021. évi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója
Tájékoztató Katásoknak hipa bevallás benyújtásáról
2022. évtől változik, megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
Tájékoztató a 2021-re biztosított helyi iparűzési adókönnyítések igénybevételére való jogosultságról
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Tájékoztatók szálláshely szolgáltatás üzemeltetés kapcsán
https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes
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Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztatás a szálláshely minősítés megküldéséről
Felhívás átminősítésről egyéb szálláshely-szolgáltatók részére
Tájékoztató 2021. évi KSH adatszolgáltatásról magán és egyéb szálláshelyek részére
2022. január 1-jétől új szálláshelyek működésének előfeltétele a szálláshely-minősítése
Változnak az egyes szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőt érintő nyilvántartási szabályok
Megjelentek a szálláshelyminősítést és az NTAK működését érintő részletszabályok
Jogértelmezés a turizmus újra indításához
Új e-mail címek segítik az ügyintézést Egerben
Októbertől szálláshely online hirdetés csak NTAK regisztrációval lehetséges
Tájékoztató a szálláshely üzemeltetésben bekövetkezett változások bejelentéséről
Megújult az ingyenes szoftver, itt a Vendégem alkalmazás
Eger város vezetése nem kívánja korlátozni a szálláshelyek kiadásának időbeli hasznosítását

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). /Honlapunkon további részletekről is tájékozódhatnak az érdeklődők./
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 adóit lekérdezzék, illetve a szükséges adókötelezettségeiket
megtegyék, esetleg különféle kérelmeket nyújtsanak be, illetve bankkártyával adót fizessenek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy honlapunkon www.eger.hu => Adóügyek a központi és egri helyi
adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és
papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről,
beadványokról részletesen tájékozódhatnak.
Itt HÍRLEVÉL-re is fel lehet iratkozni, ez későbbiekben segítheti az információk gyors megszerzésében,
határidők betartásában. /„HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS” link/
Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!
Eger, 2022. május
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu Honlap cím: www.eger.hu Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
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