Tájékoztató
Adófizetési kedvezmények és könnyítések Egerben
/A COVID-19 járványhelyzet hatásai miatt bajba jutottak fizetési könnyítésben részesülhetnek/

Eger megyei jogú város önkormányzati adóhatóságával szembeni egyik legfontosabb egyébként az eljárási szabályokban is rögzített - elvárás volt a koronavírus-válság idején is az
volt, hogy a járvány hatásait figyelembe véve méltányosan járjon el az adóügyekben. A
COVID-19 járványhelyzet hatásai miatt bajba jutottak fizetési könnyítésben részesülhetnek
(elsősorban részletfizetésben, fizetési halasztásban és előlegcsökkentésben). Az önkormányzati
adóhatóság 2020. március 11. és június 22. közötti időszakban a fizetéskönnyítési kérelmek
szinte mindegyikét helyben hagyta.
A koronavírus járványhelyzettől függetlenül, 2020. évtől a bővülő építményadó
kedvezmények, mentességek révén az érintettek 155,8 millió forint helyi építményadó fizetés
alól mentesültek.
A helyi adófizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás és törlés), iparűzési
adóelőlegcsökkentések eddig 230,1 millió forintnyi adót hagytak az Egerben adózó
embereknél a járvány alatt. Az előző évhez képest mintegy 290 millió forinttal kevesebb
helyi adót fizettek az egriek az önkormányzat felé.
2020. évben 112 ügyben már benyújtott újfajta kérelem elbírálásán dolgozott/dolgozik az
önkormányzati adóhatóság (Adó Iroda), amelyekben összességében több mint 149,1 millió
forint adóra kértek könnyítést a veszélyhelyzetben érintettek. Ebből 70 millió forint a jövő
évben folyik be, ugyanis éven túli a 12 havi részlefizetés. A fizetési kedvezmények
biztosítása révén ez az összeg a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál maradt a
koronavírus-járvány első szakaszában.
Az újfajta, koronavírusra specializált kérelem mindenki számára illetékmentesek és legkésőbb
a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon, azaz 2020. július 17-éig nyújtható
be. Az önkormányzati adóhatóság arra is számít, hogy a következő négy hétben még tovább nő
az újfajta kérelmek száma, hiszen egyszerű, ingyenes, valamint az önkormányzati adóhatóság
gyorsan, mindössze 15 nap alatt és rendkívül méltányosan bírálja el. Ez egy egyszeri kérelem,
minden adózó csak egy alkalommal élhet vele, de a kedvező szabályok miatt, annak, aki fizetési
nehézséggel küzd, mindenképpen érdemes kihasználni a lehetőséget. Az igénybevételhez
elegendő, ha a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
A 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik helyi és
gépjárműadó fajtára kérhető /kivéve idegenforgalmi adó/ és ötmillió forintos tartozásig
vehető igénybe. Ez a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak nagy könnyebbség lehet.
Részletekről itt olvashatnak: https://eger.hu/public/uploads/2020-06-08-tajekoztato-az-iparuzesi-adoelolegmerseklesrol-20200915_5ede388945f70.pdf
https://eger.hu/public/uploads/2020-04-24-eger-ujabbadokonnyitesekkel-segiti-majd-a-vallalkozasokat-2-0_5ebab2caa66d0.pdf
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