Tájékoztató
a befizetett helyi iparűzési adó (Hipa) meghatározott részének - az adózó
rendelkezése szerinti – felhasználásról.
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy Egerben továbbra is lehetőségük van az adózóknak arra, hogy
a bevallott és befizetett helyi iparűzési adójuk meghatározott részének felhasználásáról a
megjelölt kedvezményezett javára rendelkezzenek. A felajánlás szabályait Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 60/2009.(XI.27.) számú rendelete biztosítja.
Amennyiben a vállalkozónak az éves iparűzési adóbevallásában legalább 500 ezer forint
adófizetési kötelezettsége keletkezett, úgy az önkormányzat által rendszeresített nyilatkozatban –
hipa bevallás benyújtással egyidejűleg - rendelkezhet befizetett adójának felhasználásáról. A
nyilatkozatban jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő adó összegének 2%-a, de
legfeljebb 200 ezer forint. Az adózó jelölése nem lehet 10 ezer forintnál kisebb összegű.
Az „EGER1287C” számú űrlap a 2012. évi helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról letölthető a város honlapjáról (www.eger.hu) illetve az
ado.eger.hu elérhetőségről. A jelzett „Nyilatkozat” - épp úgy, mint a Hipa bevallás - elektronikusan
is benyújtható.
A kedvezményezettek Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő és működő állami,
egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények, valamint egri
székhelyű oktatási intézmények, civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi
szervezetek) lehetnek.
A rendelet alkalmazásában kedvezményezettnek minősül
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti alapítvány, egyesület, közhasznú
szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet) amelyet
a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének elsı napján;
-

azon alapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján; továbbá
azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a
bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján, kiemelkedő közhasznú
szervezetként, illetve közalapítványként a nyilvántartásban szerepeltet.

Felhasználási javaslata érvénytelen annak az adózónak, aki az éves adóbevallását vagy javaslatát
a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt (2013. május 31.) követően,
üzleti évet választó adózó esetében pedig július 30-át követően nyújtja be. Amennyiben helyi
adó, gépjárműadó és egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó - összesítetten egy ezer forintnál
nagyobb összegű - adó és díjhátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást az adóév
augusztus hó 10-ig nem rendezi, felajánlása érvénytelennek minősül. Abban az esetben, ha
feldolgozhatatlan, hiányos, vagy hibás jelölést tesz, melynek javítását az adóhatóság felhívására
előírt határidőig nem végzi el, úgy felhasználási javaslata szintén érvénytelennek minősül.
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