FRISS HELYI ADÓ HÍREK

Mai nappal lejár a HIPA bevallás határideje
Tisztelt Vállalkozó/Vállalkozás/Cégvezető/Könyvelő!
A Veszélyhelyzeti törvény 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.
Az adózási könnyítések lehetővé tették, hogy a vállalkozások 2020. szeptember 30-ig adjanak be többek
között a HIPA bevallásokat, amelyek benyújtási határideje eredetileg a jelzett dátum közé esett. Ez a
határidő vonatkozott az éves fizetendő adó és az adóévre már megfizetett előlegek különbözetének
befizetésére is. /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
teljesítette./
Az E-önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap, itt a nap 24 órájában bevallási és befizetési adatokat, adószámla egyenleget is
lekérhetnek, bevallást benyújthat, illetve elektronikus adófizetést is indíthatnak.
A 2019. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás /űrlap száma: ASP-ADO-87-2019/
Elektronikus Önkormányzat Portálról indíthatják.
Ha az adózó élt a határidő-halasztással és az érintett bevallását még nem nyújtotta be, akkor ezt
legkésőbb 2020. szeptember 30-áig kell teljesítenie, valamint az adó összegét is eddig az időpontig
kell megfizetnie. Ha a bevallását már benyújtotta, de az éves adót még nem fizette meg, akkor
szintén eddig az időpontig kell a befizetést teljesítenie.
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. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek, Munkatársaiknak és
Családtagjainak egyaránt!
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