Tájékoztató
2021. május 31-ig kell teljesíteni az érintetteknek a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallás
benyújtását és eddig az időpontig lehet a 2020. évi a végleges iparűzési adót megfizetni,
illetve ettől az időponttól lehet a túlfizetést visszaigényelni
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - az állami adóhatóság rendszerén keresztül
kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat. Ez évtől az állandó jellegű iparűzési
tevékenységhez kapcsolódó, helyi iparűzési adóról szóló bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
(NAV) kell elektronikusan benyújtani. Az adókötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatvány
„20HIPA” a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban található meg.
Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának
minősülnek és a székhelyük, telephelyük Egerben van.
Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 6. pontja
szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző




egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő
egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.

Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési
szerződés alapján kezelt vagyon is.
A Htv. alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):
▪ az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói
nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i)
tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki
 az ingatlan-bérbeadási,
 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó
jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja,
kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei
tekintetében.
▪ a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége
tekintetében; (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
▪ az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben
meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda
tagjaként folytatja);
▪ az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben
meghatározott tevékenysége tekintetében;
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▪ az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében
(kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
▪ a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély
e tevékenysége tekintetében;
▪ a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: személyi
jövedelemadóról szóló törvény, vagy SZJA) szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az
őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-ot meghaladta.
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség,
így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.
Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét –
ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való
helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános
nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban –
választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati
adóhatósághoz, akár papíralapon is. A nyomtatvány az adópolitikáért felelős miniszter honlapján is
elérhető.
Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az állami
adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és
az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és
adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni:
/Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006/
További részletekről bővebben honlapunkon olvashatnak:
HIPA bevallás 1;
HIPA bevallás 2;
HIPA bevallás 3;
HIPA bevallás 4.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Eger Megyei Jogú
Város fejlődéséhez.
Eger, 2021. április 26.
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Ügyfélfogadás időpontja /előzetes bejelentkezés alapján Online időpont foglalás itt/:
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