Tájékoztató
Márciusra nem kell katát fizetni az állami adóhatáság felé, ám ez nem feltétlen érinti az
önkormányzati adóhatóságok felé fizetendő kis összegű tételes hipa adófizetést
A 2021. februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021.
márciusára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. Ez a
kedvezmény az állam felé fizetendő adóra érvényes, ahol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kérelem
nélkül megállapítja. A mentesített tevékenységekről ITT olvashatnak.
Az önkormányzati adóhatóságnál egyszerűsített adómegállapítást választó KATA-alany vállalkozót az
elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség (21HIPANY) nem terhelte, ugyanis e vállalkozónak a helyi
adótörvény alapján nem adóelőleget, hanem tételes adót kell fizetnie, mégpedig – a Korm. rendelet
szerint 2021-ben – a legfeljebb 1%-os mértékkel számítva, itt a „lefelezés” hivatalból már megtörtént
és ez szerepelt az adószámlákon is.
A Htv. alapján kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentett döntése
esetén, az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.
Számított adó: 2.500.000 Ft * 2%= 50.000 HUF (tételes adó)
adó lefelezés (Korm rendelet alapján) 21HIPANY szerint -25.000 HUF
Fizetendő éves adó:
Március 15-ig:
12.500 HUF
Szeptember 15-ig:
12.500 HUF
Önkormányzati adókedvezmény igénybevételével
(A 2020. évi hipa bevallás alapján az egri önkormányzati helyi adókedvezmény miatt 25.000 Ft-ot
írtunk jóvá az adószámlákon, így ha tavaly a kata adózó minden előírását megfizette, úgy az idén
jelentkező túlfizetés miatt, 2021. évre az előírt tételes adót pénzügyileg nem kell megfizetnie.)
Önkormányzati adóhatóságunk teljes egészében biztosítja adóügyekben az elektronikus ügyintézést, így
otthonról minden ügy indítható és intézhető. Az Elektronikus Önkormányzati Portál (Portál) https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap, ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes
megjelenés nélkül ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat az önkormányzatunknál.
A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adóját az előírt időpontig lehet megfizetni Eger MJV.
Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 12033007-00102883-02200006.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Eger Megyei Jogú
Város fejlődéséhez.
Eger, 2021. március 16.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai /előzetes bejelentkezés alapján Online időpont foglalás itt/:
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
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