TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI
TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSI
KÖTELEZETTSÉGRŐL
2019. július 23-án kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2019. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) több adónemben - társasági adó, innovációs
járulék, energiaellátók jövedelemadója - hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítési
kötelezettségre vonatkozó szabályokat, így az említett adónemekben megszűnt a feltöltés
jogintézménye. A Módtv. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (Htv.) az állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó jogszabályhelyét [Htv. 41. §
(9) bekezdés] nem helyezte hatályon kívül, így a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség
intézménye változatlanul él.
A Htv. 41. §-ának (9) bekezdése szerint annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt
vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a
kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is),
amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió
forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó
összegére ki kell egészítenie.
Bevallás és előlegfizetés határideje /jellemzően/: 2019. december 20!
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.). 2. számú melléklet II/A/1/b pontja illetve 3.
számú melléklet II/A/1/b pontja szerint az arra kötelezett adóalanynak az adóelőleg-kiegészítésről az
adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell bevallást benyújtani és ezen időpontig az
adóelőleg-kiegészítés összegét megfizetni.
Az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett adózónak az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig a már
megfizetett adóelőleget ki kell egészítenie az adóévi várható adó összegének legalább 90 %-áig. Ha az
előlegek és az előlegkiegészítés együttes összege nem éri el a végleges (a következő évben bevallott)
adó összegének legalább 90 %-át, akkor a különbözet után az adózónak 10 %-os mértékű mulasztási
bírságot kell fizetnie.
Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóelőleg kiegészítéséről szóló nyomtatványt kizárólag
elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.
A személyi jövedelemadóról szóló 2005. évi CXVIII. törvény hatálya alá tartozó adóalanyt, továbbá az
adóévet megelőző évben 100 M Ft árbevételt meg nem haladó nettó árbevétellel rendelkező társasági
adóalanyt az iparűzési adóban feltöltési kötelezettség nem terheli. Nem terheli továbbá iparűzési
adóelőleg-kiegészítési kötelezettség az előtársasági formában működő, illetve jogelőd nélkül kezdő
vállalkozót, feltéve, hogy a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján adóelőleget sem állapított meg az
előlegfizetési időszakra.
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Elektronikus ügyintézésről
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon (korábbi
nevén: Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus
ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen: https://eonkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu Az E-önkormányzat portál működéséről részletes leírás található itt található:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más
funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:
Önkormányzat-kereső
Űrlapok kitöltése beküldés nélkül
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
Elektronikus űrlap beküldése
Mentett űrlapok elérése és megnyitása
Ügykövetés
Adóegyenleg-lekérdezés
Adóbevallási információk lekérdezése
Saját önkormányzatok listája
A bevallási nyomtatvány elkészítése előtt javasoljuk az E-önkormányzat portálra történő
bejelentkezést és betekintést (bevallás, befizetés, számlaegyenleg)!
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatásai minden ügyfél számára elérhetők, azonban az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 2.§ (1) bekezdés szerinti ügy tekintetében elektronikus ügyintézésre
kötelezettek például gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi
képviselője. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend. 89. §
szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartására szolgáló biztonságos kézbesítési
szolgáltatási címe a Cégkapu.
2019. január 1. napjától, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható az egyéni
vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.
Az E- Önkormányzati portál működésének részleteiről, elérhető szolgáltatásokról itt olvashatnak:
https://www.eger.hu/hu/adougyek/hirek-aktualitasok/c/e-onkormanyzati-portalon-elerhetoszolgaltatasok
https://eger.hu/public/uploads/2019-11-12-e-onkormanyzati-hivatali-portalon-elerhetoszolgaltatasokrol_5dca988a5f3df.pdf
A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallási kötelezettség teljesítésének módjai:
Az adózó vagy az adóigazgatási rendtartásáról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 1420. §-a szerinti képviseletét ellátó személy szabadon dönt arról, hogy az adóévi iparűzési adóelőlegkiegészítési kötelezettség bevallását közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz nyújtja-e be vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül.
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Bevallási benyújtás közvetlenül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósághoz
Az ÜGYINDÍTÁS menüben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által közzétett
űrlapok tölthetők ki. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi adózást szabályozó
önkormányzati rendelet(ek) alapján az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
bevallási/bejelentkezési nyomtatványok az E-önkormányzat portálon az űrlap keresőben az
’Adóügy’ ágazat alatt érhetők el. Az E-önkormányzat portálon megjelenő űrlapokat az önkormányzat
teszi közzé a portálon. Az elintézni kívánt üggyel kapcsolatos nyomtatványt az űrlap kereső szolgáltatás
használatával az adott önkormányzatnál tudja kiválasztani.
IPARŰZÉSI ADÓELŐLEGKIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY
A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallásának megtételére Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-37-2019” számú adóbevallási nyomtatvány szolgál.
Bejelentkezést követően az E-önkormányzat portálról lehet ügyet indítani, bevallást elkészíteni és
továbbítani.
Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség (az ún. feltöltési kötelezettség) a bevallás benyújtását, illetve az
előlegkiegészítés összegének megfizetését egyaránt jelenti.
Az előlegkiegészítési kötelezettség bevallása és befizetése:
Az Art. 2. melléklet II/A/1/b) pontja szerint az adózónak az állandó jellegű iparűzési tevékenysége
után az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallását
benyújtania. Ezen, valamint a már hivatkozott jogszabályhelyek összefüggései értelmében az előleg
kiegészítésére kötelezett adózó a megállapított adóelőleg-kiegészítés összegét a 2019. évben kezdődő
adóéve utolsó hónapjának 20. napjáig köteles bevallani. Ezen eljárási kötelezettség mind a székhely,
mind a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság vonatkozásában értelemszerűen fennáll.
Az „adóelőleg-kiegészítésről” történő bevallási kötelezettség alapértelmezésben azt is jelenti, hogy az
arra kötelezett adózónak az iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség részelemét jelentő bevallást akkor
is kell benyújtania, ha az előleg-kiegészítés összege konkrét esetben „0” Ft. Az előleg-kiegészítésről
szóló bevallási nyomtatványt ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell közvetlenül benyújtani, ahol
az adózót az adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli (ahová vallott vagy vallania kellett előleget), azaz,
ahol fennállt állandó jellegű iparűzési adókötelezettsége (ahol székhelye vagy Htv. szerinti telephelye)
található.
Az Art. 3. melléklet II/A/1/b) pontja szerint az adózó az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adóban az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizeti meg.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó feltöltési kötelezettségére a Htv. tartalmaz külön
szabályozást.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága az adózó által fizetett adóelőleg-kiegészítés
összegét az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számláján köteles beszedni.
A számla neve és száma:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
12033007-00102883-02200006 számú
Helyi Iparűzési Adó számla
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Bevallási benyújtás – közvetetten - Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül
Az adózó az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallását az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK)
program használatával a NAV-on keresztül is teljesítheti. Az adóbevallást a vállalkozó székhelye, illetve
telephelye(i) szerinti önkormányzatonként kell elkészíteni, és a NAV által létrehozott elektronikus
nyomtatványon benyújtani.
4

Az iparűzési adóban - a Htv. 9. §-a alapján első fokon - az önkormányzati adóhatóság látja el az
adóhatósági feladatokat. A NAV (hatáskör hiányában) a hozzá beérkező iparűzési adóbevallásokat - a
bevallást benyújtó azonosítását követően, tartalmai vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett
- a nyomtatványon megjelölt székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnak továbbítja.
A nyomtatvány (19HIPAEK) és a kitöltési útmutató a https://www.nav.gov.hu/ honlapon a
Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt érhető el.
Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési
nyomtatványokról,
elektronikusan
intézhető
ügyekről,
beadványokról
a
https://www.eger.hu/hu/adougyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/
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