Koronavírus

Tájékoztató
Egerben szeptember 30-ig lehet teljesíteni az helyi iparűzési adókötelezettségeket
/adóbevallást és adófizetést is/
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet.1 A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményekre is tekintettel Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatósága is biztosítja, hogy az Egerben működő és helyi adót fizető egyéni és társas
vállalkozások a helyi iparűzési adókötelezettségeket 2020. szeptember 30-ig teljesíthessék.
Így, meghosszabbodik a számviteli beszámoló leadásának határideje és a bevallási határidő az iparűzési adó
esetében is. A Gazdaságvédelmi Akciótervben a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) újabb
könnyítéseket vezetett be a veszélyhelyzetre tekintettel.
Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti” határidejéig (2020.
június 2.) nyújtják be, és nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével.
A veszélyhelyzet kapcsán megjelenő jogszabályokról, hírekről itt olvashatnak helyi adózási információt az
érdeklődők: https://www.eger.hu/hu/adougyek/veszelyhelyzet A változásokról folyamatosan frissülő
információkat a város honlapján www.eger.hu Adóügyek linken találhatnak az érdeklődők!
Az iparűzési adóbevallásra és fizetésre vonatkozó szabályozás a kihirdetését követő napon lépett hatályba. 2020.
április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak /társas és egyéni vállalkozásoknak/
elegendő lesz a helyi iparűzési adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig
elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót (adókülönbözetet) megfizetni is eddig az időpontig kell.
Fontos kiemelni, hogy azon adózók esetében, amelyek a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt
eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége a
2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik (mint például 2020. június 2-a), a Korm. rendelet szabályai
alapján 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket. Ehhez hasonlóan, a 2020.
szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a bevallásukat az eredeti
esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.
Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésre állnak az adózási adatok az iparűzési adóbevallást bármikor
elkészthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk javasolja is június 2-ig történő beküldést, amennyiben
annak elkészítésében és beküldésében közreműködő nincs akadályoztatva. Azon adózóknak különösen indokolt
lehet a bevallás június 2-ig történő benyújtása, akiknél az adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított
adójuk /ők adó visszaigénylésre jogosultak, ha nincs más adótartozásuk/ mielőbb vissza szeretnék igényelni.
Adóhatóságunk mindent megtesz azért, hogy az adó visszatérítések időtartamát lerövidítve – lehetőség szerint 15
napon belül – kiutalja adózóinknak. Ennek egyik feltétele, hogy az adóbevallások helyesen, pontosan és minden
szükséges adattal kitöltve kerüljenek benyújtásra.
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Korm. rend. https://eger.hu/public/uploads/140-2020-iv-21-korm-rendelet-1-_5ea02dff9359d.pdf
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A visszaigényelhető összeg, azt a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény
által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől (2020. június 2.) számított 30 napon belül utalja ki az
adóhatóság.
Pénzügyi területen dolgozó kollégák, könyvelők – a veszélyhelyzet miatt - sokan dolgoznak home office-ban és ha a
bevallás elkészítéséhez rendelkezésre állnak a szükséges adatok, indokolt lehet a szeptember 30-i határidő előtti
bevallás benyújtása, már csak azért is, mivel így a szeptemberi előlegrész megállapítása az eddig megismert
szabályok alapján történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg
fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az
adóbevallást Önök szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik. (Fizetési halasztás, részletfizetés azonban erre is
kérhető.) Az előleg megállapítás új szabályairól a Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdésében tájékozódhatnak.
Ha szeptembernél hamarabb nyújtják be az adóbevallást, úgy a 2020. szeptember 15-i előlegrész esedékesség előtti
mérséklése is egyszerűbben lehet.
Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti – függetlenül attól, hogy az
adóbevallást 2020. szeptember 15-e előtt vagy után nyújtja be - ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév
adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. /Az előleg mérséklés lehetőségéről honlapunkon itt olvashatnak:
https://eger.hu/public/uploads/2020-03-03-tajekoztato-a-fizetesi-kedvezmenyekrol-adoeloleg-merseklesrol2020_5e5e4da2cc883.pdf/
Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az iparűzési adóbevallást benyújtás megtételét indítani
az önkormányzatunk felé: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Felhívjuk a figyelmet itt is arra, hogy az Elektronikus
Önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos
és részletes lekérdezését.
Az „ELJÁRÁS MÓDJA”, az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Helyi iparűzési adó) kiválasztását követően eltérő
adóévekre több bevallási űrlap is kiválasztható. Az adózó 2019. évre az alábbi HIPA bevallási űrlapot választhatja:
„HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2019. ÉVRE”
A bevallás benyújtás egyéb módjairól itt találhatnak információkat: https://eger.hu/public/uploads/2020-02-172019-evi-hipa-bevallas-benyujtasanak-modjai-tajekoztato-2020_5e4b8b8d35265.pdf
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat iparűzési adó
beszedési számlájára lehet megfizetni.
Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006
A veszélyhelyzet miatt kialakult önkormányzatot érintő saját bevétel elvonások, adókiesések és jelentkező extra
kiadások miatt a helyi iparűzési adó címkézésének lehetősége 2020. évre felfüggesztésre került (Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2020. (V. 06.) számú polgármesteri rendelete), így erre most a 2019.
évi helyi iparűzési adóból nem lesz lehetőség. Ebben kérjük az Önök szíves megértését.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez
és ahhoz, hogy közösen minél előbb legyőzzük a koronavírusból eredő járványhelyzetet. Továbbra is jó egészséget
kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!
Eger, 2020. május 12.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.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
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140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről
Kivonatos közlés

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések
„1. § (4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és
soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési
kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét
2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben
foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig
nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet
összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha
számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember
30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.”
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