SEGÉDLET
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYES KITÖLTÉSÉHEZ
Tisztelt Egyéni Vállalkozók/Társas Vállalkozások/Könyvelők!
Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy gyakori gondot okoz a bevallott időszakra megfizetett
adóelőlegek, valamint a következő előlegfizetési időszakban fizetendő adóelőlegek összegeinek pontos
feltüntetése. Ez azért is fontos, hogy helyesen legyen kitöltve, mert ehhez képest történik a végleges adó elszámolása,
valamint a bevallásban szereplő adatok alapján kell majd megfizetni a következő előlegfizetési időszak összegeit is. Az
e-ADÓ rendszerrel szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy bevallásukat hibátlanul, megfelelő adatokkal
tudják kitölteni. Ehhez ad segítséget az Elektronikus Adó Rendszer, melyen keresztül megtekintheti az önkormányzati
adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat, adatokat. E szolgáltatás a Kormányzati
Portálon keresztül (www.magyarország.hu) Ügyfélkapus regisztrációt követően érhető el, így garantált, hogy
biztonságosan jutnak adataikhoz. A program, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztató a honlapunkról
(http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes) érhető el.
A vállalkozóknak a helyi iparűzési adóbevallásban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső
összeg feltüntetésével kell az adóelőleget bevallani. Erre az EGER1487 számú helyi iparűzési adóbevallás IX. pontja
szolgál. A nyomtatványnak ebben a rovatában a 2015. év március 15-ig esedékes előlegrészlet pontos megadása
szükséges ahhoz, hogy a 2015. szeptember 15-ig, illetve a 2016. március 15-ig esedékes adóelőleg részleteket
a programpontosan ki tudja számolni.
A programba történő bejelentkezést követően a Számlaegyenlegek menüpont alatt tekinthető meg a 2015. márciusi
adóelőleg összege. Számfejtési évnek az aktuális évet kell megjelölni, majd az iparűzési adónemet kiválasztani.
Ahhoz, hogy az összes idei könyvelési tétel láthatóvá váljon, a részletes számlaadatoknál az „összes számlatétel”
jelölése szükséges.
A megjelenő adatok között az első félévi adóelőleg rész 2015. március 16-i előírásként látható. az iparűzési
adóbevallás Főlapjának IX. rovat 2/1. sorába ezt az összeget kell beírni, függetlenül attól, hogy ez az előírás
pénzügyileg rendezve lett-e. A nyomtatványkitöltő program már ehhez viszonyítva állapítja meg a keresztfélévben,
azaz szeptemberben és a következő év márciusában esedékes előleg részleteket.
Szintén fontos részét képezi a bevallásnak a bevallott időszakban (2014-ben) „adóelőlegre befizetett összeg”,
és a „feltöltés címén befizetett összeg” feltüntetése a bevallás Főlapjának VIII/18. és 19. sorában. Ezek az
információk szintén hozzáférhetőek az e-Adó rendszerben. Ebben az esetben a Számlaegyenlegek menüpont alatt
számfejtési évnek a 2014. adóévet kell kiválasztani, az „összes számlatétel” jelölése után láthatóvá válnak az előző
évi könyvelési tételek. A részletezett adatok közül a 2014. március 15. nappal, és a 2014. szeptember 15.
nappal esedékes előírások képezik az az adóévben előírt adóelőleget. Amennyiben feltöltésre kötelezett
vállalkozásról van szó, úgy a harmadik előlegrészlet (feltöltés összege) december 20. nappal esedékes előírásként
jelentkezik. Az adóévben beérkezett befizetések szintén külön sorokban jelennek meg, feltüntetve mellette a befizetés
dátumát.
Kérjük tehát, hogy a szükséges adatokat szíveskedjenek minden esetben pontosan beírni a bevallás megfelelő
soraiba, ugyanis hibásan benyújtott bevallás esetén az Art. 172. § (10) bekezdése alapján a magánszemély adózó 20
ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Köszönjük együttműködésüket.
Eger, 2015. május 21.
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