Helyi iparűzési adótartozás esetében előnyös lehet, a 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás
mielőbbi benyújtása
Javasoljuk egyéni vállalkozóknak, hogy amennyiben ismertek az iparűzési bevallás elkészítéshez
szükséges adatok, úgy azt mielőbb nyújtsák be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon /NAV/ keresztül
/21HIPA bevallás, kitöltési útmutató a NAV honlapján ITT találhatóak/, hiszen úgy ismerté válhatnak
az esetleges túlfizetéseik, ami csökkentheti idei már esedékes iparűzési előlegfizetési kötelezettségeit!
Amennyiben a vállalkozó a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) szerinti tételes átalányadóra a
helyi iparűzési adó tekintetében az önkormányzatunknál nem jelentkeztek be, helyi iparűzési
adóbevallást is minden évben be kell nyújtani az önkormányzatunk felé. /Ha tételes átalányadóra a
helyi iparűzési adó tekintetében bejelentkezett önkormányzatunknál, helyi iparűzési adóbevallást
opcionálisan 2022. január 15-ig nyújthatták be, így nekik ilyen kötelezettségük erre az évben már
nincs./.
Egyéni vállalkozóknak a 2021. évi HIPA esetleges adóelőleg különbözet megfizetési határideje - a
bevallás benyújtásától függetlenül - 2022. május 31-ig esedékes, így ha az iparűzési adóbevallást
határidő előtt benyújtják (pl.: 2022. március 25-én) az esetleges adóelőleg különbözetet, akkor is
elegendő 2022. május 31-ig megfizetni.
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/
2021. évtől az iparűzési adóalanyok kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani
helyi iparűzésiadó-bevallásukat. /LÁSD ITT/ Az iparűzési tevékenységhez kapcsolódó, helyi iparűzési
adóról szóló bevallást /21HIPA/ a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani elektronikusan. Az
ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban
fellelhető.
Bevallási adatait előírásait az Elektronikus Önkormányzati Honlapra https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap belépve „Adóbevallási információk” linken tekintheti meg. Itt lehetősége
nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város önkormányzathoz benyújtott és már feldolgozásra került
adóbevallásait lekérdezze.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a honlapunkon „Tájékoztatók” között megtalálható „Erre is érdemes
figyelni a 21HIPA bevallás kitöltésekor (végleges adószámítása, előlegek meghatározása)” című
anyagunkra, ITT ugyanis, a már benyújtott 21HIPA adóbevallások alapján sokan téves, hibás összegeket
szerepeltetnek az adózók.
Eger, 2022. március 24.
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