Tájékoztató
a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásának határidejéről
2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történő
benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje. A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő
adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adó kötelezettségéről 2013. május 31-ig kell adóbevallást
benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti
telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.
A vállalkozót a Htv. alapján a székhelye, illetve telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál terheli
állandó jellegű iparűzési adókötelezettség. A vállalkozót minden olyan önkormányzat illetékességi területén
(településen) állandó jellegű iparűzési adókötelezettség – így az annak részelemét képező bevallás-benyújtási,
adófizetési kötelezettség is – terheli, amely az adónemet 2012. naptári évben működtette. A Htv. szerint
vállalkozónak minősül: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, a jogi személy, ideértve azt is, ha az
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy
végelszámolás alatt állnak.
Az állandó jellegű tevékenység végzés céljára szolgáló „EGER1287” számú helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
letölthető a város honlapjáról www.eger.hu illetve az ado.eger.hu elérhetőségről. Egerben lehetőség van az
adóbevallások elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül - történő benyújtására is, ami egyszerűsíti és
gyorsítja az ügymenetet. Javasoljuk, hogy a HIPA bevallást is így szíveskedjenek elkészíteni, hiszen ezzel a
módszerrel az esetleges hibák kiküszöbölhetőek. A HIPA bevallás benyújtására szolgáló nyomtatvány a honlapon az
„Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt megtalálható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2014. január
elsejétől a vállalkozások már csak elektronikusan nyújthatnak be bevallást, bejelentkezést, így célszerű már most is
ezzel az ellenőrzött lehetőséggel élni.
A vállalkozónak, vállalkozásnak a 2012. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé 2013. május 31-ig
kell megfizetni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 12033007-00102883-02200006 számú Helyi Iparűzési
Adó számlájára, illetve a túlfizetéseket 2013. május 31-ét követően lehet visszaigényelni.
Azon szervezeteknek, amelyek a Htv. 3. §-a szerinti feltételes mentesség szabályainak megfelelnek – bevallás
helyett- az „EGER1287NY” Nonprofit szervek 2012. évi mentességi nyilatkozata űrlapot kell benyújtaniuk (az
egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság) abban az adóévben,
amelyet megelőző adóévben (2011.) folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat, nyilatkozatot – amennyiben azokat
nem elektronikus úton nyújtják be – az önkormányzati adóhatóság (cégszerű) aláírás nélkül nem fogadja el!
Elektronikus bevallás benyújtás esetén a meghatalmazás alapján eljárók (pl.: könyvelők) akkor nyújthatnak be
HIPA bevallást, ha azt az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon bejelentik. Kérjük Tisztelt
Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat időben és hibátlanul elkészíteni, mivel a bevallások késedelme,
hibája esetében az adóeljárási szabályok mulasztási bírság kiszabását írják elő. Tájékoztatjuk továbbá, hogy egyéb
tájékoztatók, törvények, önkormányzati rendeletek, ismertetők, útmutatók és más háttéranyagok a www.eger.hu
illetve az ado.eger.hu elérhetőségen megtalálhatók.
A bevallás benyújtás utolsó napján 2013. május 31-én, az önkormányzati adóhatóság meghosszabbított
félfogadás keretében 8.00-18.00-ig várja T. Ügyfeleit az Eger, Kossuth Lajos u. 10. szám alatt.
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