FRISS HELYI ADÓ HÍREK

2019. július havi idegenforgalmi adóbevallási,- és adóbefizetési határidő
Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmét arra, hogy a 2019.
július havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a 2019. év július hónapjában beszedett
idegenforgalmi adó befizetésének határideje 2019. augusztus 15. nappal lejár!
Az idegenforgalmi adó mértéke Egerben nem változott, így 2019. január 1-jétől változatlanul 450
Ft/fő/vendégéjszaka mértéket kell az adóbeszedés során alkalmazni!
A beszedett 2019. július havi idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /számlaszám: 12033007-0010288302000002/ a beszedést követő hó 15. napjáig, azaz legkésőbb 2019. augusztus15-ig kell az adó
beszedőjének megfizetni.
Az idegenforgalmi adóbevallás
20.asp.lgov.hu/nyitolap

megtétele

az

alábbi

linken

indítható:

https://ohp-

AZ ADÓBEVALLÁS MEGTÉTELÉRE AZ ASP-ADÓ-35-2019 SZÁMÚ
ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)/ SZOLGÁL!

ŰRLAP

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók /adóbeszedők/ az adóbevallást kötelesek elektronikus úton
benyújtani.
/ Kitöltési útmutatót az OHP oldalon illetve honlapunkon is megtalálja./
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak
https://www.eger.hu/hu/adougyek az érdeklődők!

Tájékoztatjuk arról is, hogy 2019. június 28-tól jelentősen megváltozott (lásd csatolt pdf) a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.
A jogszabály részleteiről itt tájékozódhatnak:
https://eger.hu/public/uploads/tajekoztato-a-szallashely-uzemeltetes-felteteleirol_5d36b0bd55d7e.pdf
https://eger.hu/public/uploads/239-2009-x-20-korm-rendelet-2019062820190727_5d1eeea1cbec1.pdf,
https://eger.hu/public/uploads/239-2009-x-20-korm-rendelet-20190728_5d1eef71ded62.pdf.
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Elkezdődött a Fizetési Értesítők postázása, elektronikus tárhelyekre történő kiküldése
Az önkormányzati adóhatóság július végén elkezdte a Fizetési Értesítők postai és elektronikus
tárhelyekre történő kiküldését (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu), annak érdekében, hogy adózóink
időben felkészülten, és pontosan tudják teljesíteni következő adófizetési kötelezettségeiket. Azon
magánszemélyek, egyéni vállalkozók és vállalkozások kapnak most értesítőt, akiknek az
adószámláján a fizetési kötelezettség nagysága elérte vagy eléri az 500 forintot. Ez lehet már
esedékessé vált tartozás, vagy 2019. szeptember 15-i esedékességű fizetési kötelezettség.
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Az érintetteknek a helyi adók (pl.: építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni
építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) valamint, a gépjárműadó második féléves összegeit 2019.
szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évtől az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24
órájában biztosítja Önöknek az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését.
A portálra nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
A lekérdezés részleteiről itt talál információkat: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.
A részletekről itt olvashatnak: https://eger.hu/public/uploads/elkezdodott-a-folyoszamla-egyenlegekpostazasa-tarhelyekre-torteno-kikuldese_5d36b8bad3ede.pdf
Előre is köszönjük szíves együttműködését és köszönjük, hogy beszedett és befizetett adójával
hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2019. július 25.
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