Adóelőlegek megjelenése az adószámlákon azon vállalkozásoknak, akik a 2019. évi
HIPA bevallást 2020. szeptember 30-ig nyújtják be.
/Az adóhatóság beterhelheti a 2020. évi helyi iparűzési adóelőleg összegét./
2020. évben eltérő szabályok élnek a helyi iparűzési adóelőleg fizetésnél, ha az adózó az iparűzési adóbevallását
még szeptember 16-át követően nyújtotta be! A 2019. évi végleges hipa adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás
lehetősége, ám a 2020. évi hipa 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. A
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti jogszabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény (Veszélyhelyzeti tv.) 33. § (4)-(5) bekezdése alapján az adózó 2020. április 22-e 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.
Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő
adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (naptári évvel egyező üzleti éves adózók és
magánszemély adózók esetében 2020. szeptember 15-ig) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet
esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet (naptári évvel egyező üzleti éves
adózók és magánszemély adózók esetében a 2020 márciusi előleg) összegét kellett megfizetni. Ha az adózó az
említett 2020. március 15-i előlegrészre előlegcsökkentést kért /Art. 69.§/, akkor is az eredetileg bevallott (és
nem lecsökkentett) összeget kellett megfizetnie 2020. szeptember 15-ig. A vonatkozó szabályozásból az
következik, hogy 2020. szeptember 15-ig minden esetben (akkor is, ha az előleg-bevallást ezen időpontig még
nem nyújtotta be) meg kell fizetni az adózónak az esedékes (2020. március 15-i részlettel azonos összegű)
adóelőleg-részletet. Ennek a jogalapját (kötelezettségét) a Veszélyhelyzeti tv. 33. §-ának (5) bekezdése biztosítja.
Ha az adózó az így fizetett összegről később ad bevallást, akkor abban – értelemszerűen – az esedékességkor
megfizetett, fizetendő, Veszélyhelyzeti tv. szerinti előleg-összeget (2020. március 15-i részlet) kell utólag
feltüntetni. Ilyen esetben azonban – a korábbi esedékesség, valamint a törvényi jogalap okán – nem az utólag
benyújtott bevallás lesz a végrehajtható irat, hanem tartalma okán a 2020. március 15-én esedékes előleg-részletet
tartalmazó korábbi (2018. adóévről szóló) bevallás.
A fentiekre figyelemmel a szeptember 15-én esedékes előleg-részlet előírása azon adózók esetében, akik ezen
időpontig nem nyújtják be a 2019. évről szóló bevallásukat, a korábbi – március 15-én esedékes – adóelőlegrészlet összegét tartalmazó bevallás, illetve a Veszélyhelyzeti tv. 33. §-ának (5) bekezdése alapján megtörténhet.
Így, az adózó adófolyószámlán 2020. szeptember 15-ei esedékességgel megjelenhet az 2020. március 15-i
előleg-összeggel azonos előleg, ha az adózó 2020. szeptember 15-ig nem nyújtott be iparűzési adóbevallást.
Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés
helyszíne https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap itt a nap 24 órájában adószámla egyenleget is lekérhetnek, illetve
adófizetést is indíthatnak.
A helyi iparűzési adó és 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.
Eger, 2020. szeptember hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700

1

