
EBADÓ 

Ügyintéző: 
 
Vaňo Katalin 
Telefon: 058/7961586 
e-mail: hrhov@hrhov.sk, katarina.vanova@hrhov.sk 
 
  

Az ügyintézés menete 
  
AZ EBADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA 
Az ebadót a a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék 
helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Tornagörgő Község képviselő-
testülete által 2019.12.16.-án jóváhagyott 4/2019 sz., Tornagörgő község területén érvényes 
helyi ebadókról szóló általános érvényű rendelete szabályozza (A továbbiakban „ÁÉR“). 
  
A feltüntetett jogszabályok értelmében az ebadó a következőképpen van szabályozva: 

ADÓKEZELÉS 
Az ebadókezelést az a helyileg illetékes község végzi, amelynek közigazgatási területén a kutya 
tartva van. 
  
AZ EBADÓ TÁRGYA 
Az ebadó tárgyát a természetes vagy jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb kutya képezi. 

Az ebadó tárgyát nem képezi  

 a tudományos célokra és kutatási célokra tartott kutya,  
 az a speciálisan kiképzett eb, amely súlyosan egészségkárosodott, igazolvánnyal rendelkező 

természetes személy, vagy súlyosan egészségkárosodott , kíséretre szoruló természetes személy 
tulajdonában  vagy használatában van (pl. a vakvezető kutya). 

AZ ADÓLANY 
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki 

 a kutya tulajdonosa vagy 
 a kutya tartója, amennyiben nem lehet igazolni, hogy ki a kutya tulajdonosa. 

AZ ADÓALAP 
Az adó alapját a kutyák száma határozza meg. 
  
AZ ADÓKULCS 
Az adókulcsot a község általános érvényű rendeletben határozza meg,  egy kutyára és egy 
naptári évre számítva.  
   
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
Adókötelezettség keletkezése:  Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján 
jön létre, amely azt a hónapot követi, melyben a kutya  az adó tárgyává vált (a kutya elérte a 6 
hónapos kort, kutyavásárlás, 6 hónaposnál idősebb kutya örökbefogadása, stb.). 

Adókötelezettség megszűnése: Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik 
meg, amelyben  a kutya megszűnt az adó tárgya lenni (elpusztult, el lett altatva, elveszett, 
elajándékozták, ellopták, stb.) 

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
  
Az ebadóbevallást az adóalany nyújtja be. 

https://www.roznava.sk/uploads/files/o%20miestnych%20daniach%2011-15(1)(1).pdf


 adókötelezettség keletkezése esetén az adókötelezettség keletkezésének napjától számított 30 
napon  belül 

 adókötelezettség megszűnése esetén az adókötelezettség megszűnése napjától számított 30 
napon belül 

Amennyiben az adókötelezettség megszűnése esetén az adóalany benyújtja az adóbevallást az 
előírt 30 napon belül, jogosulttá válik  az  adóév hátralevő hónapjaira eső befizetett adó arányos 
részének visszatérítésére. Ha az adóalany nem nyújtja be az adóbevallást a törvényileg előírt 
határidőben, az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultsága megszűnik. 

 
NYOMTATVÁNYOK AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁHOZ 
„Az ingatlanadó, ebadó, áruautomata- és játékautomata-adó bevallás“ azon a nyomtatványon 
nyújtandó be, amelynek mintáját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma 
az MF/021249/2014-725 sz. rendeletében határozott meg. 
A nyomtatványt az  adóalany  a dzn-sk-01 linkre kattintva töltheti le, vagy átveheti a Tornagörgői 
Községi Hivatalban. 
  
AZ ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉNEK MENETE 
A nyomtatványon az adóalany kitölti az adóbevallás fajtáját, amely lehet „ bevallás“, „részleges 
bevallás“, „helyesbítő bevallás“ vagy „utólagos bevallás“. 

Kitölti az I. szakaszt – Az adóalany adatai, V.szakaszt – Ebeadóbevallás, és a Mellékletek 
összesítése részt. Az adóbevallás kötelező kelléke a nyilatkozat, amelyben az adóalany kijelenti, 
hogy az adóbevallásban feltüntetett minden adat  hibátlan és megfelel a valóságnak, végül kitölti 
a dátumot és aláírja a   bevallást. 

Az adózó az adóbevallás kitöltéséhez szükséges tájékoztatót letöltheti a dzn-sk-02 linkre 
kattintva, vagy átveheti a Tornagörgői Községi Hivatalban. 
  
AZ EBADÓ KIVETÉSE 
Az ebadót az adókezelő  veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal 
az egész adóévre.  

Amennyiben az adóalany az adóév folyamán tesz szert a kutyára, az adókezelő határozatban veti 
ki az adó arányos részét. 

Amennyiben az adóév folyamán szűnik meg az ebadó-kötelezettség, az adókezelő új határozatot 
ad ki, melyben kiveti az adó arányos részét. Az új határozattal hatályát veszti az eredeti határozat 
vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része. 

  
 AZ ADÓ ESEDÉKESSÉGE 
A kivetett ebadó  befizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 
esedékes. 

(A határozat jogerős, ha lejárt a fellebbezési határidő. A fellebbezés benyújtásának határideje 
a kézbesítéstől számított 15 nap. ) 

  
AZ ADÓ BEFIZETÉSE 
Az ebadó befizethető : 
 

 banki átutalással Tornagörgő Község Prima banka Rozsnyói Bankfiókjában vezetett 
bankszámlájára: SK5556000000000433977001 

 postai utalvánnyal   a Prima banka Rozsnyói Bankfiókjában vezetett számlára: 
SK5556000000000433977001 

 készpénzben a Tornagörgői Községi Hivatal pénztárában. 

  



AZ ADÓ CSÖKKENTÉSE ÉS ELENGEDÉSE 
  
Az adókezelő elengedi az ebadót olyan kutya esetén, amelyek 70 éven felüli természetes 
személyek tulajdonában állnak, amelyek  súlyos egészségkárosodást igazoló 
igazolványtulajdonosok tulajdonában állnak vagy kísérővel ellátott súlyos egészségkárosodott 
személyek tulajdonában vannak.  

Amennyiben  adó elengedésre való jogosultság keletkezik vagy az adóalany az adóév folyamán 
az adókivetést követően felmutatja azt, az adó elengedésre a következő  adóév kezdetétől (01.01.) 
kerül sor. 

  
BÍRSÁG 
AZ ADÓBEVALLÁS NEM HATÁRIDŐN BELÜL TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA ESETÉN 

Amennyiben az adóalany az adóbevallást nem a megszabott határidőn belül nyújtja be, az 
adókezelő legfeljebb az adó összegének megfelelő, de legkevesebb 5€ bírságot szab ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


