TÁJÉKOZTATÓ
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozók a
2018. évi egri helyi iparűzési adókedvezményt az önkormányzati adóhatóság felé
legkésőbb 2019. január 15-ig benyújtott helyi iparűzési adóbevallásban vehetik igénybe!
Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!
Fontos iparűzési adóbevallási határidő közeledik a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá
tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára, ugyanis 2019. január 15-ig lehet - bevallás benyújtás
keretében - a helyi iparűzési adóban az 50%-os egri adókedvezményt igénybe venni.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. §
(1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti
önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti
adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások
tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5
millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.
Általánosságban a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó
vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól
eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési
kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti
adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.
Ugyanakkor, amennyiben helyi önkormányzati adókedvezményt kíván érvényesíteni, akkor a Htv. 39/B.
§ (6) bekezdése értelmében kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január
15-ig, ha a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen
megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési
kötelezettség szünetelésének volt helye, illetve ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben
adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az
adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012.
(III. 30.) önkormányzati rendelete értelmében az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja
éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított
végleges iparűzési adójából 50%-os önkormányzati adókedvezményt vehet igénybe. Az
adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon határozza meg.
Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges
iparűzési adójából 50%-os önkormányzati adókedvezményt vehet igénybe.
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Az adócsökkentés esetkörei a következők lehetnek:
-

adókedvezményt kívánnak igénybe venni, vagy
az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót az állandó jellegű
adókötelezettségük kapcsán a fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba
be kívánják számítani.

Azon kisadózó vállalkozás adóalanyok, akik a 2018. évre vonatkozóan az önkormányzat rendelete
alapján helyi önkormányzati adókedvezményt kívánnak érvényesíteni, azt az „EGER1887” számú
HIPA bevallási nyomtatványon, bevallási kötelezettség teljesítése keretében 2019. január 15-ig tehetik
meg.http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/helyi-iparuzesiado/c/bevallasi-nyomtatvanyok
A bevallás benyújtása csak lehetőség a kisadózó vállalkozás alanyok számára, nem kötelező érvényű,
ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás
benyújtásával lehetséges.
Fontos, hogy 2018. január 1-jétől a vállalkozók kizárólag elektronikus módon és formában
nyújthatnak be adóbevallást az önkormányzati adóhatósághoz. Az elektronikusan intézhető
ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt
tájékozódhatnak.
http://eger.hu/public/uploads/2018-11-12-tajekoztato-a-cegkapu-kotelezohasznalatarol_5be993fdd7e45.pdf.
Amennyiben kérdése van, úgy kérjük, forduljon munkatársainkhoz, akik az adótitok
szabályainak betartása mellett készséggel állnak rendelkezésükre.
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adatbejelentési és bevallási nyomtatványainkról
a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett
elérhetőségekről elektronikusan lekérdezhetik folyószámláikat, befizetéseiket, bevallásaikat,
adatbejelentéseiket, számlánkénti egyenlegeiket és más fontosabb nyilvántartott adatait is, valamint
egyidejűleg online (VPOS) bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.
Eger Megyei Jogú Város 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 együttműködésüket és azt, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú
Város működéséhez, fejlődéséhez.
Eger, 2018. december 18.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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