Tájékoztató
a befizetett helyi iparűzési adó meghatározott részének – az adózó
rendelkezése szerinti – felhasználásáról
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 a helyi iparűzési adó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról rögzíti.
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, legalább 10 ezer, de legfeljebb 200 ezer forint.
Az „EGER1687C számú űrlap a 2016. 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 – kizárólag
elektronikusan nyújtható be.
A kedvezményezettek Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő állami, egyházi
és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények, oktatási intézmények,
továbbá a rendelet 5.§-ában meghatározott civil szervezetek (alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek) lehetnek.
A rendelet alkalmazásában kedvezményezett civil szervezetnek minősül
-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §-ának 6. pontjában nevesített civil társaság,
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító
egyesület kivételével -, - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány, ha
-

a rendelkező nyilatkozat megtétele évét megelőző évben közvetlen politikai tevékenységet
nem végzett. E tekintetben közvetlen politikai tevékenységnek minősül: párt érdekében
végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a
megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai
Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester
jelölése és

-

nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, valamint arról, hogy a rendelkező
nyilatkozatot tevő adózóval alapítói, vagyoni, irányítói, ellenőrzési kapcsolata és
kötelezettsége nincs, és

-

nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező
nyilatkozat megtétele évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen
folytatja, és

-

teljesítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti bejelentési, bevallási –
ennek hiányában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.
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Felhasználási javaslata érvénytelen annak az adózónak, aki az éves adóbevallását vagy
javaslatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt (2017. 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.
Ha a vállalkozó a befizetett adójának felhasználásáról a rendelet szabályai szerint rendelkező nyilatkozatot
tett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés,
sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vállalkozók kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak
be adóbevallást az adóhatósághoz. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján
az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt tájékozódhatnak, ahol megtalálják
nyomtatványainkat is.
A központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról,
elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu
elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően)
elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik
folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és a vállalkozás
más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok), valamint egyidejűleg
online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. Kérjük éljenek a lehetőséggel!
Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja:
www.eger.hu vagy ado.eger.hu
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
E-mail: ado@ph.eger.hu
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:
09.00-16.00
Kedd:
09.00-16.00
Szerda:
09.00-17.00
Csütörtök:
09.00-16.00

Köszönjük szíves együttműködésüket!
Eger, 2017. 01. 30.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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