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JÖVŐRE IS FENNMARAD
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ „CÍMKÉZÉSÉNEK” LEHETŐSÉGE!
Hogyan lehet az adózóknak a 2019. évi bevallott és befizetett helyi iparűzési adó
2 százalékáról rendelkezni 2020. évben?
Országban is egyedülálló módon Egerben negyedszázada van arra lehetőség, hogy a városban
adózó, helyi iparűzési adót fizető vállalkozások „irányíthatják” az általuk bevallott és megfizetett
iparűzési adó egy részének felhasználását. Ugyan a Kormány szigorítja az iparűzési adóbevétel
felhasználásának feltételeit az önkormányzatoknál, ám ennek ellenére Egerben jövőre sem fog
megszűnni az adó „címkézésének” lehetősége.
Költségvetési szempontból kiemelkedő nagyságot jelent az iparűzési adóból származó bevétel (múlt évi
adatok alapján a helyi adók 73,4 %-a), ezért az önkormányzat számára is fontos, hogy a megfizetett
iparűzési adó egy részének felhasználásába bevonja az adó befizetőjét.
A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú rendelete a jövőben is lehetőséget
teremt majd arra, hogy a vállalkozások az iparűzési adójuk egy meghatározott részéről a külön
jogszabály szerint rendelkezzenek, így adójuk egy része (2%-a) az általuk megjelölt állami, egyházi
és önkormányzati fenntartású szervekhez, intézményekhez, civil szervezetekhez kerülhessen.
Az elmúlt tíz évben 113 952 ezer forint címkézéséről döntöttek az egri adófizetők és a közgyűlési
jóváhagyást követően ezt az összeget - elszámolás mellett - felhasználhatták a kedvezményezettek.
Ki rendelkezhet 2020-ban?
Azon adózó, aki a 2019. évre helyi iparűzési adóbevallását határidőben benyújtja és éves
adókötelezettsége eléri az 500 ezer forintot, valamint az önkormányzati adóhatóságunk felé
adótartozással nem rendelkezik.
Mekkora összegről lehet rendelkezni?
Az éves adó 2 százalékáról, ha az adó összeget a vállalkozás határidőre megfizette. A rendelkező
nyilatkozatban jelölt összeg legalább 10 ezer forint, legfeljebb 200 ezer forint lehet.
Benyújtás módja:
Az iparűzési adó felhasználási javaslata /„EGER1987C” számú nyilatkozat/ nyomtatvány kitöltése a
város honlapjáról indítható és az elkészített „PDF” űrlap elektronikusan csatolható az E-önkormányzati
portálon a HIPA bevallás benyújtásakor vagy ePapírként küldhető be a Hivatalhoz.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2019. december 4.
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