KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADO-BEHA SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
AZ ELŐREHOZOTT HELYI ADÓ BEVALLÁSÁRÓL
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül
biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Figyelem: A veszélyhelyzet idején az általános szabályoktól a veszélyhelyzeti jogszabályokban foglaltak
alapján eltérések lehetnek!
Az irányadó központi és helyi jogszabályokról https://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok olvashat.
A portál működéséről itt https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato olvashatnak részletesen.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41/A. §-a értelmében az adóalany a jövőben
esedékessé váló adójára - helyi iparűzési adó, építményadó - tekintettel előrehozott adót önálló adónemként
fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. Az adóbevallásban
az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési
kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany
rendelkezésében megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem
számított összegét - az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség
sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig. Az előrehozott adóbevallás
önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Idegenforgalmi adóban előre hozott adófizetés nem teljesíthető.
Az előrehozott helyi adóra vonatkozó bevallás elektronikus úton történő megtételére Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-BEHA” megnevezésű iForm bevallási nyomtatvány szolgál.
Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók használhatják továbbra is a hivatal
honlapjáról letölthető „Bevallás/adatbejelentés az előrehozott helyi adóról” megnevezésű nyomtatványt. A
kitöltött és aláírt bevallási nyomtatvány postai úton, illetve személyesen is benyújtható önkormányzati
adóhatóságunkhoz.
Az előrehozott adófizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Az előrehozott adófizetés önadózáson alapul, (egyéb esetben ez adatbejelentés formájában történik) így sem az
iparűzési adóbevallás, sem az építményadó bevallás kapcsán döntés, határozat nem készül. Az adózó - a törvényi
előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.
Előlap
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve,
anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email címe,
telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ)
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Főlap

I. Az adóalany adatai
(adózó jellege, neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, adóazonosító jele, adószáma,
statisztikai számjele, székhely/lakóhely, levelezési cím, az adatbejelentést kitöltő neve és telefonszáma)
II. Az előrehozott adó összege
Ebben a sorban az előrehozott adó teljes összegét kell feltüntetni, melynek további részletezése a betétlapon
található.
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Betétlap
Az előrehozott helyi adó részletezésére szolgáló betétlapon meg kell nevezni a jövőben esedékessé váló adót, a
jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességének időpontját, illetve az önkormányzati
adóhatóság által beszámítandó előrehozott adó összegét (forintban).

Tájékoztatás az adómegállapítási módokról
A helyi adóztatás bevezetése óta két adómegállapítási módban történik a helyi adók és a gépjárműadó
előírása, megállapítása:
1.) kivetéssel,
2.) önadózással.

KIVETÉSES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI MÓD
Az önkormányzati adóhatóság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén kivetéssel állapítja meg az
építmények után fizetendő adó összegét. Ezt általában megelőzi az adózó adatbejelentése.
A beérkező adatbejelentések alapján az adóhatóság határozatot hoz, ahol a döntés tartalmazza, hogy kinek, mely
adótárgy után milyen esedékességgel kell adót/adórészt fizetnie. A döntés véglegessé válását követően az
adóhatóság nyilvántartásaiba rögzíti az adatokat és előírja az adózói számlákon a követelését.
Ha az adótárgyban nem következik be olyan változás, ami befolyásolja az adókötelezettséget, úgy a véglegessé
vált határozat több adóévre előre is tartalmazhat előírást. Így Önöknek sem kell újabb adatbejelentést benyújtani
mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő
változás. Az adózó az építményadót félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március
hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

ÖNADÓZÁSSAL TÖRTÉNŐ ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI MÓD
Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén önadózással kerül megállapításra a helyi iparűzési adó és a
beszedett idegenforgalmi adó (havi adóbevallás keretében történik).
Az adózó az önadózással megállapított adóról adónként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
adóbevallást tesz, melyet követően az adóhatóság (határozat kidása nélkül) nyilvántartásaiba rögzíti az adatokat
és előírja az adózói számlákon a követelését. Az önadózás formájában történő adózás sajátossága, hogy a
törvényben előírt határidőben önkéntesen eleget is kell tenni az adó/adóelőleg vagy a beszedett adó
megfizetésének.

Az adózó
1. az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban
a) az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának
tizenötödik napjáig fizeti meg;
b) a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő
év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti
vissza
2. az idegenforgalmi adó esetében az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott
idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg
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Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról,
elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról itt a https://www.eger.hu/hu/adougyek olvashatnak
részletesen.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Általános ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
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