Az iparűzési adóerő 2020. évben jelentősen nőtt Egerben,
ám a kormányzati intézkedések hatására a helyben maradó adóbevétel
csökken
A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedései számottevően módosították a helyi adóbevételek és
megosztott adóbevételek alakulását, így Eger Megyei Jogú Város 2020. évben kevesebb helyben
maradó adóbevételből gazdálkodhat, mint a megelőző években.
Csökkenés okai:
- gépjárműadó bevétel teljes elvonása,
- reklámhordozók adójának megszüntetése,
- ifa adófizetés alóli mentesítés (támogatási igény idénre október 20-ával lezárul),
- fizetési kedvezmények bővítése,
- végrehajtás időszakos felfüggesztése,
- iparűzési adóbevallás 4 hónapos halasztása, az előlegfizetés csökkenésének lehetősége,
- feltöltési kötelezettség kivezetése a rendszerből stb.
Az adóbevételek alakulása 2020-2019. évek viszonylatában (január 1-szeptember 30.)

A jogszabály változások miatt 2020. évtől az adóév szeptember 30-ig gyakorlatilag a helyi adóbevételek
döntő hányada beérkezik, ezt követően a követeléskezelési és végrehajtási eljárásokból, a
részletfizetésekből és kivetéses építményadó esetében az évközi előírásokból folyhatnak be bevételek.
Hiába zártak jó évet 2019. évben a vállalkozások a bevallási és előlegfizetési szabályok változása miatt
a szeptember 15-ig esedékes előlegfizetésben jelentős összegű csökkenés mutatható ki. Önmagában,
bár a múlt évi (2019.) adóalapok erre nem adnak okot, ám a veszélyhelyzet miatt előlegcsökkentést
kérhettek a vállalkozások. 2020. évre 204.5 M Ft előlegcsökkentést kértek és kaptak az egri
vállalkozások, ez jelentős növekedés a tavalyi adatokhoz képest.
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény a
hatályon kívül helyező rendelkezésekkel kiemelte a helyi adókról szóló törvényből a reklámhordozók
helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, így a reklámhordozók adóztatását
meg kellett szüntetnie a közgyűlésnek.
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Fizetési könnyítésben érintett kérelmek száma is megemelkedett.
Fizetési könnyítések 2020.09.30.

Adómérséklés
Részlet fizetés
Fizetési halasztás
Összesen

Adózók száma
80
109
22
211

Összeg (Ft)
2 359 786
102 136 690
15 779 004
120 275 480

A város helyi iparűzési adóerő képessége növekszik, ennek azonban a központi támogatásokból való
részesedés során jövőre negatív hatásai is lesznek. Eger Megyei Jogú Várost hátrányosan fogja
érinteni az összességében 3,73 %-kal növekedő szolidaritási adófizetés. Ugyanis, a kormány
jelentősen megemelte az önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás összegét, ezt az adót
azok az önkormányzatok fizetik, amelyeknél viszonylag magas az egy lakosra jutó iparűzési adóerő.

(Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda az ASP adórendszer leválogatásával)
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