Tájékoztatás azon vállalkozásoknak, akik a 2019. évi HIPA bevallást
2020. szeptember 16-át követően nyújtják be.
Eltérő szabályok élnek a 2020. évi helyi iparűzési adóelőleg fizetésre, ha az adózó,
a 2019. évi iparűzési adóbevallását 2020. szeptember 16 és szeptember 30-a között készíti el és
nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz.
2020. évben eltérő szabályok élnek a helyi iparűzési adóelőleg fizetésnél, ha az adózó az iparűzési adóbevallását
még szeptember 16-át követően nyújtotta be! A végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége,
ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal volt esedékes, függetlenül attól,
hogy az adóbevallást az adózó 2020. szeptember 15-e előtt, vagy után teljesíti.
Ha az adózó, iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő
adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (általános esetben 2020. szeptember 15-ig)
nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott (2018) - iparűzési
adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március
15-ig fizetendő előleg összege).
Példa /ha az adózó éves HIPA bevallását 2020. szeptember 16-a és 30-a között nyújtja be/:
/2018. évi végleges hipa összege:
2020. március 15-ig esedékes második adóelőlege
2019. évi végleges hipa összege:
2020. szeptember 15-ig esedékes első adóelőleg részlet
2021. március 15-ig esedékes második előlegrész:

20 millió Ft./
10 millió Ft
30 millió Ft
10 millió Ft
15 millió Ft

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról /EÖP/ https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az iparűzési
adóbevallást benyújtás megtételét indítani az önkormányzatunk felé.
A helyi iparűzési adóelőleg fizetési 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 változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu Adóügyek linken
találhatnak az érdeklődők! A bevallás benyújtás egyéb módjairól is itt találhatnak információkat.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és
családtagjainak egyaránt!
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