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A 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának fontosabb szabályai
A 2017-ben kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségről, mind a naptári évvel
azonos üzleti évet, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak, az adóév utolsó
napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell adóbevallást benyújtaniuk Eger Megyei
Jogú Önkormányzati Adóhatóságához (önkormányzati adóhatóság). A naptári évvel azonos
üzleti éves adózók - késedelem nélkül - a 2017. adóévről szóló iparűzési
adóbevallásukat 2018. május 31-éig nyújthatják be.
Az adóévben folyamatosan működő egyéni vállalkozóknak nem kell azonban kivárni a
május végi határidőt, hiszen ők már az adatok ismeretében, hamarabb is elkészíthetik az
iparűzési adóbevallásaikat.
Önkormányzati adóhatóságunk javasolja, hogy a helyes kitöltés érdekében
továbbra is az önkormányzat honlapján www.eger.hu lévő „EGER1787” számú
/Ányk típusú/ adóbevallást szíveskedjenek használni és benyújtani! Az iparűzési
adóbevallás benyújtható közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz elektronikus úton, illetve az állami adóhatóságon keresztül is. Az adózók,
illetve az általa meghatalmazott képviselők dönthetnek arról, hogy a 2017. adóévi
iparűzési adó bevallásaikat a székhelye, telephelye szerinti egri önkormányzati adóhatósághoz
vagy az állami adóhatóság elektronikus rendszerén keresztül nyújtják be. A benyújtott
adóbevallását csak azon „csatornán” tudja kijavítani vagy önellenőrzéssel helyesbíteni, amely
„csatornán” (önkormányzati adóhatóság vagy állami) azt beküldte.
Az adózók a már megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az
adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik
hónapjának utolsó napjáig (2018. május 31-éig) fizetik meg, illetve a túlfizetést ettől
az időponttól igényelhetik vissza. A befizetést lehetséges teljesíteni utalással, online
bankkártyás fizetéssel (VPOS), az ügyfélszolgálaton bankkártya leolvasó terminálon (POS) is.
Az iparűzési adó/adóelőleg-kiegészítés befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (1203300700102883-02200006).
Az iparűzési adóbevallás benyújtásra kötelezettek köréről, az iparűzési adóbevallás
benyújtásának elektronikus módjáról, az elektronikus ügyintézés részleteiről, a jellemzőbb
hibákról, az adóelőleg megállapításról, az állami adóhatóságon keresztül történő
adóbevallás benyújtásról, a helyi adókedvezmény igénybevételéről, valamint az eljárásban
képviseleti joggal rendelkezők részletszabályairól honlapunkon bővebben is olvashatnak.
http://eger.hu/public/uploads/2018-03-28tajekoztato-a-hipa-bevallasbenyujtasarol-1-0_5abb8549a236d.pdf
Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójukkal
hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2018. április 3.
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