Önkormányzati adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége
Hiánypótoltató eljárása is számíthatnak, azok az adózók, akiknek elmaradása van az
adókötelezettségek /pl.: iparűzési adóbevallás, havi idegenforgalmi adóbevallás, illetve
építményadó adatbejelentés/ teljesítésében

Kérjük a T. Adózókat, Képviselőiket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel elektronikus tárhelyeiket,
mert az értesítések, végzések, határozatok az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodók
esetében ide érkeznek és amennyiben az adókötelezettség teljesítés elmarad, úgy későbbiekben már
akár jelentős szankciók is terhelhetik.
2018. január 1-jétől a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják leginkább és
számos lehetőség van a jogszerű és egyéb szankciók nélküli kötelezettség pótlásra.

Önkormányzati adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége
Egyes adókötelezettségek (pl.: bevallás vagy adatbejelentés) elmaradása esetében az önkormányzati
adóhatóságunk egyik kötelezettsége az önkéntes teljesítés segítése, így a T. Ügyfeleket
adóhatóságunk végzésben tájékoztatja a „megszegett” szabályokról, egyben 15 napos határidőt is
adunk annak pótlására.
Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben iparűzési adóelőleget vagy jogszabály
alapján a NAV-tól kapott adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e
bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön
felhívja. (Htv.42/E.§ (3) bek.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza az adókötelezettségek
teljesítését, azok elmaradásának szankcióit.
A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal
történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
Általános szabály, hogy késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó
a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható.

Hiánypótoltató eljárás három szakaszra tagozódik. (Art. 221.§ (1)-(4) bek.)
1.)
2018. január 1-jétől az adózók számára kedvezőbbé vált a szabályozás, hogy bizonyos
mulasztások esetén az önkormányzati adóhatóságnak felhívásban szólítja fel az adózót az
adókötelezettség teljesítésére.
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Az önkormányzati adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség kivételével
- a bevallási, adatbejelentési, kötelezettségének nem teljesítése;
- a bevallási, adatbejelentési kötelezettségének hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás
teljesítése; továbbá
- a bejelentési, változásbejelentési kötelezettségének valótlan adattartalommal történő
teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - 15 napos
határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.
Fontos azt is tudni, hogy amennyiben az adózó - a végzésben előírt - 15 napon belül hibátlanul és
megfelelő módon teljesíti az elmaradt kötelezettségét (pl.: bevallását benyújtja), úgy a taxatív mértékű
(ennek megállapítása során önkormányzati adóhatóságunknak mérlegelésre nincs lehetősége)
mulasztási bírság nem kerül megállapításra.

2.) Ha az adózó a végzésben előírt határidőig nem teljesíti adókötelezettségét, immár mulasztási bírság
megállapításra számíthat. Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése
esetén az önkormányzati adóhatóság a természetes személy adózót 50 ezer forint, a nem természetes
személy adózót 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett - 15 napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség
jogszerű teljesítésére.
A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az így kiszabott taxatív mértékű mulasztási
bírság mérsékelhető vagy egyes esetekben akár elengedhető. (Art. 221.§ (2) bek.)

3.) Ha az adózó a végzésben és a határozatban előírt határidőig nem teljesíti adókötelezettségét,
immár jelentősen emelt mulasztási bírság megállapításra számíthat A második határidő
eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót 200 ezer forint, a nem
természetes személy adózót 500 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - 15 napos határidő tűzésével felhívja az
adókötelezettség jogszerű teljesítésére.
A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott taxatív mértékű (mérlegelésre itt már a hivatkozott
paragrafusok értelmében nincs lehetősége az adóhatóságnak) mulasztási bírságok (50e Ft + 200 e Ft
vagy 100 e Ft + 500e Ft) már nem mérsékelhetők. (Art. 221.§ (3) bek.)
Az itt felsorolt hiánypótlások elmaradásával összefüggő bírság mértékek általánosak (mérlegelésre
nincs lehetőség), annak mértékeitől az önkormányzati adóhatóság nem térhet el.

A mulasztási bírság tekintetében általános bírságszabályt is megállapít az Art., ha nem az előbbiekben
felsorolt hiánypótlásokra kerül sor. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az Art.-ban,
adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban
megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót 200 ezer forintig
(felső határ), nem természetes személy adózót 500 ezer forintig (felső határ) terjedő mulasztási
bírsággal sújthatja. (Art. 220.§ (1)-(3) bek.)
Azokban az esetekben, amikor a jogalkotó az alkalmazható szankció mértékét keretjelleggel határozza
meg (Art. 220. §), a mérlegelés körében először a jogsértő magatartás értékelendő. A jogellenes
cselekmény súlyának mérlegelése után következhet az egyéniesítés, a szubjektív felróhatóság
méltányosság keretében történő értékelése, ennek keretében az adózó adózási gyakorlata, általános
jogkövetési hajlandósága, illetve az, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, foglalkoztatottja,
tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

2

A mulasztási bírság kiszabására az adóhatóságnak a tudomásszerzéstől számított egy éven belül van
lehetősége. (Art. 238. §)

Eger Megyei Jogú Városban három féle helyi adónem (építményadó, iparűzési adó és idegenforgalmi
adó) van bevezetve, ahol az Art.-ban előírt határidőig adatbejelentést vagy adóbevallást kell teljesíteni
az adózóknak.
Ezen adókötelezettségekhez adófizetési is társul, így fontos az adókötelezettség időben történő
teljesítése. Kötelezettségszegést valósít meg az adózó, így akár mulasztási bírság kiszabásra számíthat,
ha az adatbejelentést, vagy adóbevallást önkéntesen, ám határidőn túl késedelmesen teljesíti.

Építményadó adatbejelentés határideje
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt
napon belül (végső határidő: következő év január 15-e) kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell
újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában
nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Iparűzési adóbevallás határideje
Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az
adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, kell az adóbevallást (a NAV rendszerén keresztül)
benyújtani.

Idegenforgalmi adó havi bevallás határideje
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik
napjáig kell adóbevallást benyújtani.
Mindhárom említett esetben az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) –
ide értve az egyéni vállalkozót is – adatbejelentési vagy bevallás benyújtási kötelezettségét az Eüsztvben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni.
Magánszemély választhatja az elektronikus vagy hagyományos ún. „papír alapú” utat is. Az egyéni
vállalkozónak nem minősülő magánszemély – választása szerint – továbbra is teljesítheti
kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz papíralapon benyújtott nyomtatványon. Az
elektronikus ügyintézést nem választó magánszemélyeknek is javasolt a Portálon elkészíteni majd
papír alapon kinyomtatni a nyomtatványt.
Fontos azt is tudni, hogy az E-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak, így ebben a formában
nem lehetséges ilyen jellegű adatokat beküldeni az adóhatósághoz.
Semmis az adatbejelentés, vagy bevallás, ha azt nem a megfelelő módon és formában nyújtja be az
adózó, ilyen lehet például: ha ő elektronikus benyújtásra kötelezett, de azt papír alapon küldi be az
adóhatósághoz.
Adónemenként eltérő lehet a teljesítés módja, erről a már ismert módon az Elektronikus
Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, illetve honlapunkon lehet tájékozódni.
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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). Az önkormányzati adóhatóság teljes egészében biztosítja adóügyekben az elektronikus
ügyintézést, így otthonról minden ügy indítható és intézhető. További részletekről honlapunkon
https://www.eger.hu/hu/adougyek tájékozódhatnak az érdeklődők.
Intézheti ügyeit a MO.hu felületen is. www.magyarorszag.hu => ÖNKORMÁNYZAT => EGER mezőre
kattintva is.
Kérjük, ha információt, felvilágosítás vagy valamilyen adóval összefüggő nyomtatványt szeretnének,
elsősorban használják az E-Önkormányzati Portált, illetve honlapunkat.
Ha információt szeretnének, hívhatják központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
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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