Fontos az adózók véleménye a befizetett helyi iparűzési adó
felhasználásáról
Az országban egyedülálló, hogy több mint két évtizede létezik Egerben a személyi
jövedelemadó 1 %-os összegének felhasználásához hasonló felajánlási rendszer, annak
érdekében, hogy a jelentős, helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget teljesítő vállalkozások a
befizetett
helyi
iparűzési
adójuk
bizonyos
részének
felhasználásáról
rendelkezhessenek.
A helyi iparűzési adóbevallások benyújtásakor, azok az adózók, akik legalább 500 ezer forint
összegben adófizetési kötelezettséget teljesítettek, lehetőségük volt a helyi iparűzési
adójuk 2%-ának felhasználására jelölést tenni.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete szabályozza,
hogy a helyi iparűzési adót fizetők rendelkezhetnek egy általuk megjelölt kedvezményezett
javára - minimálisan 10 e Ft-tól legfeljebb 200 e Ft-ig - a befizetett helyi iparűzési adójuk
meghatározott részének felhasználásáról.
A város gazdálkodása és működése szempontból kiemelkedő nagyságot (71%) jelent az iparűzési
adóból származó bevétel, így számunkra továbbra is fontos, hogy azok a vállalkozók, akik
meghatározóak az adófizetésben a befizetett adó felhasználásába célzottan beleszólhatnak.
Az iparűzési adóbevallási adatok alapján, az iparűzési adó, több mint 79 %-a olyan
vállalkozóktól, vállalkozásoktól (521 db) származik, akik jogosultak élni ezzel az ún. címkézési
lehetőséggel. Különösen azok körében népszerű ez a felajánlási rendszer, akik Egerben
székhellyel rendelkeznek.
A 2015. május 31-ig benyújtott, 2014. évi Hipa bevallások alapján 115 vállalkozás élt a felajánlás
lehetőségével, azaz összesen 8.469 ezer Ft összegben történt Hipa „címkézés”.
Egyesületek részére 4.898 ezer forint, alapítványok részére 3.136 ezer forint, költségvetési
szervek részére 435 ezer forint felhasználási javaslat érkezett.
A vállalkozók elektronikusan benyújtott nyilatkozatukban Eger város közigazgatási területén
lévő és működő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervei,
intézményei részére, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, civil szervezetek,
alapítványok, egyesületek részére adhattak be felhasználási javaslatot.
A felhasználási javaslata annak az adózónak érvényes, aki az éves adóbevallását, vagy
javaslatát, a helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőig, azaz május 31-ig benyújtotta;
továbbá helyi adó, gépjárműadó és egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó, összesítetten ezer
forintnál nagyobb összegű adó és díjhátralékkal nem rendelkezik vagy azt az adóév
augusztus hó 10-ig rendezte.
A megjelölt szervezetek a költségvetési támogatást az alapító okiratában, alapszabályában
alaptevékenységként meghatározott tevékenység megvalósítására fordítja.
A közgyűlést követően a 2014. évi kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről,
valamint az érvényesen rendelkezők számáról az önkormányzati adóhatóság internetes
honlapján tájékozódhatnak.
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