Tájékoztató
2020. szeptember 15-ig lehet – elektronikus úton - kérni a helyi iparűzési adóelőleg
mérséklését
Tisztelt Egyéni vállalkozó, Vállalkozás!
Az iparűzési adóelőleg az adózó által még az adómegállapítási időszak leteltét megelőzően teljesített
adókötelezettség, amely az adó megállapításakor a ténylegesen fizetendő adó összegébe beszámít. Az
iparűzési adó esetében az előlegfizetési kötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény anyagi
jogi előírások határozzak meg.
Tájékoztatjuk arról is, hogy a végleges (2019. évi) 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 és attól is, hogy
az adószámla-értesítőn illetve lekérdezett egyenlegen szerepel-e vagy sem az előleg összege.
Az adózó az iparűzési adóelőleg esedékességének időpontjáig (jellemzően március 15-ig és
szeptember 15-ig) benyújtott kérelmében az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását
kérheti az önkormányzati adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai
alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg
összegét.
Az adózó kérelmében megjelöli a tárgyévi várható adó összegét (amelyet a teljes tárgyévre vonatkozó
számításokkal támaszt alá), valamint a módosítani kért adóelőleg összegét. Az adózónak kérelmében be
kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak
az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, amelyeket az iparűzési adó számítása során
figyelembe kell venni. Másrészt pedig, számításokkal is alá kell tudnia támasztani a kérelemben
foglaltakat
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előlegmérséklés iránti kérelemnél megfelelő körültekintéssel
eljárnia az adózónak, mivel az indokolatlan előlegmérséklés mulasztási bírságot vonhat maga után.
Az önkormányzati adóhatóságunknál az elektronikus ügyintézés folyamatosan /24/7/365/ a hét
minden napján napi 24 órában biztosított. Az EÖP az adózók számára biztosítja az elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat. Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja a kérelem
benyújtás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Benyújtható űrlap: IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM ASP ADO 87M
Az előleg mérséklés lehetősége a szeptemberi előlegfizetés tekintetében 2020. szeptember 15-ig áll
fent.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek, Munkatársaiknak és
Családtagjainak egyaránt!
Eger, 2020. augusztus hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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