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TÁJÉKOZTATÁS 

 
2020. április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak (társas és egyéni 
vállalkozásoknak), lehetősége van a helyi ipar űzési adóbevallásokat  [egyéb szervezeteknek a 
nyilatkozatot a Htv. 3.§ (2) bekezdés] 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati 
adóhatóság részére. 
 
Az adót (adókülönbözetet) megfizetni is eddig az id őpontig kell. Vonatkozik az eltérő üzleti éves 
adózókra is. A tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési vállalkozásoknál is 
elegendő 2020. szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, illetve befizetni az iparűzési adót. 
 
Az adózási adatok rendelkezésre állása esetén az iparűzési adóbevallást bármikor elkészíthetik és 
benyújthatják, számukra javasoljuk a május 31-i bek üldést,  amennyiben annak elkészítésében és 
beküldésében nincsenek akadályoztatva. 
 
Különösen indokolt lehet a bevallás 2020. május 31-ig történ ő benyújtása, akik az adóévre több 
előleget fizettek, mint a megállapított adójuk,  (ők adó visszaigénylésre jogosultak, ha nincs más 
adótartozásuk) így a visszaigénylésnek akadálya nincs. 
 
Továbbá, ha a bevallás elkészítéséhez rendelkezésre állnak a sz ükséges adatok, indokolt lehet a 
2020. szeptember 30-i határid ő előtti bevallás benyújtása , azért is, mivel így a 2020. szeptember 
15-i előlegrész megállapítása az eddig megismert szabályok alapján történik. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, a végleges adófizetésre él a 2020. szeptember 30-i halasztás lehetősége, de az 
adóelőleg fizetés változatlan határid őben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes , függetlenül 
attól, hogy az adóbevallást Önök 2020. szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik (részletfizetés 
kérhető). 
Az előleg megállapítás új szabályairól a 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet 1.§ (5) bekezdésében 
tájékozódhatnak. 
 
Az adózó az Elektronikus Önkormányzati portálról tudja az iparűzési adóbevallást benyújtását indítani: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
Felhívjuk a figyelmet arra is, az Elektronikus Önkormányzati portál a nap 24 órájában biztosítja - a 
feldolgozott számlakivonatok vonatkozásában - az adóegyenleg lekérdezést, - a feldolgozott - 
bevallások lekérdezését. Tájékozódhat a www.ostoros.hu – Elektronikus Ügyintézés – Intézze Ügyeit 
Elektronikusan! 
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