Tájékoztatás helyi iparűzési adó ügyben
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2020. szeptember 30-ig lehet teljesíteni az helyi iparűzési adókötelezettségeket, ám az adóhatóság
javasolja - a szeptember 15-i előlegfizetés miatt - a mielőbbi hipa bevallás benyújtást.
/Az adózók 56%-a már egyébként teljesítette az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság felé./

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 33.§-ában az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket
tartalmazott, ebben többek között a helyi iparűzési adóbevallás és adóbefizetés határideje is május
31-éről szeptember 30-ára változott.
Így, az adózó a 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.
Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő
adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (szeptember 15) nem teljesítette,
akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet
összegét kell megfizetni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig
fizetendő előleget).
Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésre állnak az adózási adatok az iparűzési adóbevallást
bármikor elkészíthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk kifejezetten javasolja is a
szeptember 15-e előtti beküldést, hiszen így a szeptemberi előlegrész megállapítása az eddig
megismert általános szabályok alapján történik. /A 2019. évi végleges adó különbözetét elegendő ekkor
is szeptember 30-ig megfizetni./
Tájékoztatjuk arról is Önöket, hogy a végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége,
ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes,
függetlenül attól, hogy az adóbevallást Önök szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik és attól is, hogy
az adószámla egyenlegen szerepel-e vagy sem összeg. /Ott ugyanis a bevallás feldolgozás után jelenik
meg./
Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról /EÖP/ tudja az iparűzési adóbevallást
benyújtás megtételét indítani az önkormányzatunk felé. Az EÖP https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
az adózók számára biztosítja az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés nélkül
nyújthatnak be adóbevallást, kérdezhetnek le egyenleget, illetve fizethetnek bankkártyával adót,
adóelőleget.
Fontos azt is tudni, hogy ha nem nyújtanak be hipa bevallást szeptember elejéig, úgy az elektronikus
adószámla egyenlegen a szeptember 15-ig fizetendő előlegrész sem fog megjelenni!

A helyi iparűzési adófizetési 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/
Ha szeptembernél hamarabb nyújtják be az adóbevallást, úgy a 2020. szeptember 15-i előlegrész
esedékesség előtti mérséklése is egyszerűbben lehet. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak
esedékessége előtt (szeptember 15-e) kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója
nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
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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