KÖZELEDIK
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK ÉS
A VÉGLEGES ADÓ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
(HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 31.)

Tisztelt Egyéni Vállalkozók/Társas Vállalkozások/Könyvelők!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózóinkat és Könyvelőiket, hogy a 2015. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások
beadásának határideje 2016. május 31. nappal lejár. Jelen ismertetőnkben szeretnénk felhívni a figyelmet
néhány fontosabb helyi iparűzési adókötelezettséget érintő változásra és azzal kapcsolatos teendőre.
A helyi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) számú
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) szabályozza, a bevallási nyomtatványok adattartalmát pedig a
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet határozza meg.
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak a 2015. évi iparűzési adóról legkésőbb 2016.
május 31-ig lehet bevallást benyújtania az adókötelezettség helye - székhely, vagy, a Htv. szerinti telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.
A 2015. adóévről benyújtandó HIPA adóbevallást az „EGER1587” számú nyomtatványon teljesíthetik az
érintettek. Az ehhez kapcsolódó részletes kitöltési útmutató is honlapunkon megtalálható.
A végleges helyi iparűzési adó megfizetését (a megfizetett adóelőleg kiegészítését) a bevallás benyújtásakor,
de legkésőbb 2016. május 31-éig lehet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Iparűzési Adó Számla
javára teljesíteni (12033007-00102883-02200006).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete értelmében a Htv. 52. § 26. pontjában nevesített
vállalkozások a helyi adókkal kapcsolatos bejelentkezéseiket, bevallásaikat (HIPA bevallás!) elektronikus
úton nyújthatják be az adóhatósághoz. Jellemzően a nonprofit szférát érintő nyilatkozat („1587NY”)
benyújtása is hasonló módon kell, hogy beérkezzen. Az ügyindítás - a honlapunkról letöltött nyomtatvány
hibátlan kitöltését követően - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül
történik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan
bármely nyomtatványunkat, (bevallásokat, változás-bejelentőt, bejelentkezési lapot, önellenőrzést) úgy a
képviseleti jogosultságot igazolni kell. Ezt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság által
rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány (EGER14MH) benyújtásával lehet megtenni, mely a város
honlapjáról, ado.eger.hu címről letölthető.
Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján (www.eger.hu illetve ado.eger.hu) az
„Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt tájékozódhatnak, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.
A 2015. adóévről szóló bevallás alapszerkezete – a korábbi évekhez hasonlóan – főlapból és betétlapokból áll.
A főlap tartalmazza – többek között – a bevallás jellegét, a bevallott időszakot, a záró bevallás benyújtásának
okát, az adóalany azonosító adatait, az alkalmazott adóalap-megosztás módszerét, a vállalkozási szintű adóalap
meghatározásából kiindulva a települési iparűzési adóalap meghatározásán keresztül az adott településen
fennálló fizetési kötelezettség kiszámítását valamint az adóelőleg bevallását.
- Az „A/1”, „A/2”, „B”, „C”, „D” betétlapok a vállalkozások sajátos nettó árbevételének levezetését tartalmazza.
- Az „E” betétlapon az 500 millió Ft-ot meghaladó árbevételű adóalanyok, valamint a kapcsolt vállalkozások
adóalapjának megállapításához szükséges adatokat kell feltüntetni.

- Az „F” betétlap a vállalkozási szintű adóalap települési önkormányzatok közötti megosztásának levezetésére
szolgál. Az iparűzési adó helyi adó jellegéből következik az a sajátosság, hogy az adóalanynak több településen is
fennállhat adókötelezettsége, így adóbevallás-benyújtási kötelezettsége is.
- A „H” betétlap egy korábban benyújtott adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgál.
A bevallás benyújtással egyidejűleg lehet rendelkezni a befizetett iparűzési adó 2%-áról, abban az esetben, ha az
adott vállalkozónak az éves iparűzési adókötelezettsége meghaladta az 500 ezer forintot. Erre az „EGER1587C”
jelű kiegészítőlap, az ún. „Felhasználási Javaslat” szolgál, amely nem része a bevallási nyomtatványnak.
Benyújtásuk szintén elektronikus módon történik.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendeletében 50%-os adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a
számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
Az előző évek tapasztalatai alapján a továbbiakban szeretnénk még felhívni a figyelmet néhány
visszatérő problémára is, melyek a bevallási nyomtatványok kitöltése során gyakran előfordulhatnak:
- A bevallási nyomtatványok elektronikus úton nyújthatók be, ezért a bevallásokat minden esetben a
honlapunkról (ado.eger.hu) frissített, legújabb verzióval szíveskedjenek elkészíteni, ellenkező esetben
előfordulhatnak olyan hibák, amelyek miatt a bevallást az adóhatóság nem tudja feldolgozni.
- Fontos megemlíteni továbbá, hogy évek óta a leggyakoribb gondot a bevallott időszakra megfizetett
adóelőlegek összegeinek pontos feltüntetése okozza, valamint a következő előlegfizetési időszak
adóelőleg összegeinek a bevallása szintén sok esetben hibás. Ez azért is lényeges, mert ehhez képest
történik a végleges adó elszámolása, valamint a bevallásban szereplő adatok alapján lehet majd megfizetni a
következő előlegfizetési időszak összegeit is.
Kérjük tehát, hogy a megfizetett adóelőlegek összegeit szíveskedjenek minden esetben pontosan
leellenőrizni és beírni, ugyanis hibásan benyújtott bevallás esetén az Art. 172. § (10) bekezdése alapján az
adózó (illetve könyvelője) mulasztási bírsággal sújtható.
Segítségül a bevallások hibátlan kitöltéséhez, tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy a tavalyi évtől már lehetőségük
van az elektronikus rendszeren keresztül megtekinteni az adóhatóságunknál lévő, adózással kapcsolatos
fontosabb információkat (személyes-, és bevallási adatokat), továbbá lekérdezhetik folyószámlájukat,
adószámlánkénti egyenlegeiket, befizetéseiket, bevallásaikat, egyidejűleg on-line bankkártyás
befizetést is teljesíthetnek.
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.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Eger Megyei Jogú Város hatályos önkormányzati adórendeleteiről,
ügyleírásainkról, valamint egyéb más információinkról kapcsolatos részletes tudnivalókat, az ügyfélfogadás
időpontjairól és helyéről, továbbá a bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat a
www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu oldalon találják.
Köszönjük együttműködésüket.
Eger, 2016. május 05.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

