ADÓNAPTÁR
a 2019. évi bevallási, adatbejelentési és a fizetési kötelezettségekről
BEVALLÁSI/BEJELENTÉSI HATÁRIDŐK
Bevallási/
adatbejelentési
határidő

Adónem

Bevallási/bejelentési
kötelezettség

Nyomtatvány neve

január 15.

Építményadó

Adókötelezettségben
bekövetkezett változás

Adatbejelentés az épület,
épületrész utáni
építményadóról

január 15.

Magánszemély
kommunális adója

Adókötelezettségben
bekövetkezett változás

Adatbejelentés a
magánszemélyek
kommunális adójáról

január 15.

Telekadó

Adókötelezettségben
bekövetkezett változás

Adatbejelentés a
telekadóról

január 15.

Idegenforgalmi
adó

2018. december havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

január 15.

Helyi iparűzési
adó

február 15.

Helyi iparűzési
adó

február 15.

Idegenforgalmi
adó

február 25.

Termőföld
bérbeadásáról
szóló
jövedelemadó

A kisadózó
vállalkozások tételes
adója (KATA) hatálya
alá tartozó vállalkozó
2018. évi adóbevallás
teljesítése, amennyiben
szüneteltette
tevékenységét, vagy
önkormányzati
adómentességre,
adókedvezményre
jogosult és a fizetendő
adót csökkenteni kívánja
A kisadózó
vállalkozások tételes
adója hatálya alá tartozó
vállalkozó bejelentés
teljesítése, amennyiben
iparűzési adóban a tételes
adóalap megállapítást
választja
Január havi
idegenforgalmi adóról

Kifizető
adatszolgáltatása a levont
adóról

Jogszabályi
előírás
Az adózás
rendjéről
szóló 2017.
évi CL.
törvény (a
továbbiakban
: Art.) 2. sz.
melléklet II.
A. 4. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 4. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 4. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

Bevallás a helyi iparűzési
adóról állandó jellegű
iparűzési tevékenység
esetén

A helyi
adókról szóló
1990. évi C.
törvény (a
továbbiakban
: Htv.) 39/B.
§ (6)
bekezdés b)
pont

Bejelentkezés VáltozásBejelentés

Htv. 39/B. §
(9) bekezdés

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

Kifizető
adatszolgáltatása a föld
bérbeadásáról
(földjáradékból)
származó jövedelemről
és a levont adóról

A személyi
jövedelemadóról szóló
1995. évi
CXVII.
törvény (a
továbbiakban
: Szja.) 73. §
(7) bekezdés

március 15.

március 20.

Idegenforgalmi
adó

Termőföld
bérbeadásáról
szóló
jövedelemadó

Február havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

Magánszemélyt terhelő
adóbevallás a termőföld
bérbeadásából származó
jövedelem adójáról

Bérbeadó bevallása a
Jászberény Városi
Önkormányzat
adóhatóságához a
magánszemély
termőföld-bérbeadásából
származó jövedelemről

Szja. tv. 73. §
(2) bekezdés

A
környezetterhelési díjról
szóló 2003.
évi LXXXIX.
törvény (a
továbbiakban
Ktt.) 21/A. §.
(1) bekezdés
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

március 31.

Talajterhelési díj

2018. évi
vízfogyasztásról

Bevallás a helyi
vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési
díjhoz

április 15.

Idegenforgalmi
adó

Március havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

május 15.

Idegenforgalmi
adó

Április havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

május 31.

Helyi iparűzési
adó

A 2018. évi állandó
jellegű iparűzési
tevékenységről

Bevallás a helyi iparűzési
adóról állandó jellegű
iparűzési tevékenység
esetén

június 15.

Idegenforgalmi
adó

Május havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

július 15.

Idegenforgalmi
adó

Június havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

augusztus 15.

Idegenforgalmi
adó

Július havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

szeptember 15.

Idegenforgalmi
adó

Augusztus havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

október 15.

Idegenforgalmi
adó

Szeptember havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

november 15.

Idegenforgalmi
adó

Október havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

december 15.

Idegenforgalmi
adó

November havi
idegenforgalmi adóról

Bevallás az
idegenforgalmi adóról

Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

december 20.

Helyi iparűzési
adó

Társasági adóban
kiegészítésre köteles
adózó a helyi iparűzési
adóelőleg kiegészítéséről

Bevallás a helyi iparűzési
adóelőleg kiegészítéséről
állandó jellegű iparűzési
tevékenység esetén

Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 1. b) pont

Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 1. a) pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont
Art. 2. sz.
melléklet II.
A. 3. pont

Általánostól eltérő bejelentési/bevallási határidők:
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási,
bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.
Állandó jellegű helyi iparűzési tevékenységről - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az
adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó
hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani.
Adóelőleget köteles bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni az adóköteles tevékenységét az
önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással,
egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az
előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőlegfizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési
időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről a tevékenysége befejezése napját követő hónap
tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.
Az adózó, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától
számított 45. napon belül vagy február 15-ig jelentheti be az önkormányzati adóhatósághoz a
KATA-s adózási forma választását, a helyi iparűzési adóban.
Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén
teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az Art. 52.-53.§-aiban
foglaltakat kell alkalmazni.
GÉPJÁRMŰADÓ
A gépjármű vásárlásáról, eladásáról nem kell külön adatbejelentést tenni az önkormányzati
adóhatóságnál. Elegendő a gépjármű átíratása, illetve az eladás szerződéssel történő bejelentése az
okmányirodánál.
Adatbejelentést a gépjárműadó mentességről kell tenni a változást követő hónap tizenötödik
napjáig, amennyiben a törvényben meghatározott mentességi feltételek teljesülnek vagy
megszűnnek (pl. súlyos mozgáskorlátozott állapot, egyéb fogyatékosság esetén vagy egyesület,
alapítvány, egyház tulajdonában lévő gépjármű esetén stb.). Kérelemre szünetel az adófizetési
kötelezettség a gépjármű eltulajdonításakor. Az adatbejelentéshez kapcsolódó adókötelezettség
változás, megszűnés, szünetelés és adómentesség eseteit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény 4. § (4)-(5) bekezdései szabályozzák.
MAGÁNFŐZÉSRE SZOLGÁLÓ DESZTILLÁLLÓ BERENDEZÉS SZERZÉSE
A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről, valamint a bejelentett
adatokban történt változásról a szerzéstől/változástól számított 15 napon belül kell bejelentést
tenni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.
törvény 143.§ (1) bekezdése alapján.
Nyomtatványaink elérhetőek a www.jaszbereny.eado.hu / Elektronikus űrlapok menüpont alatt.
e-Papír benyújtás: https://epapir.gov.hu/ Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Címzett:
Jászberény Városi Önkormányzat, Ügytípus: Adóügyek

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
Fizetési
határidő
január 12.

január 12.
január 15.
január 15.

február 12.
február 15.
március 12.

Adónem
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
helyi iparűzési
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó

Befizetési kötelezettség

Jogszabályi előírás

A kifizető által decemberben kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

A magánszemély által fizetendő személyi
jövedelemadó befizetése

Szja. 73. § (5)
bekezdés

2018. december hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése
A kisadózó vállalkozások tételes adója
hatálya alá tartozó vállalkozó, aki 2018. év
közben kezdte tevékenységét, az éves adó
II. részletének megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által januárban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Január hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által februárban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Htv. 39/B. § (4)
bekezdés b) pont

március 15.

Idegenforgalmi
adó

Február hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

március 15.

A vagyoni típusú
adók:
építményadó,
magánszemély
kommunális
adója, telekadó

Éves adó első félévi részletének
megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 4. pont

március 15.

Helyi iparűzési
adó

Adóelőleg első félévi részletének
megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 1. a) pont

március 15.

Gépjárműadó

március 31.

Talajterhelési díj

Éves adó első félévi részletének
megfizetése
2018. évi vízfogyasztás utáni díj
megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. B. pont
Ktt. 21/A. §. (1)
bekezdés

A kifizető által márciusban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

A magánszemély által fizetendő személyi
jövedelemadó befizetése

Szja. 73. § (5)
bekezdés

Március hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által áprilisban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

április 12.

április 12.
április 15.

május 12.

Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó

május 15.

Idegenforgalmi
adó

május 31.

Helyi iparűzési
adó

június 12.
június 15.
július 12.

július 12.
július 15.

augusztus 12.

augusztus 15.

szeptember 12.

szeptember 15.

szeptember 15.

szeptember 15.
szeptember 15.
október 12.

október 12.
október 15.

november 12.

november 15.

Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
A vagyoni típusú
adók:
építményadó,
magánszemély
kommunális
adója, telekadó
Helyi iparűzési
adó
Gépjárműadó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó

Április hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése
A 2018. évre megfizetett adóelőleg és
adóelőleg-kiegészítés valamint a 2018. évi
bevallásban megállapított tényleges adó
pozitív különbözetének megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által májusban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Május hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által júniusban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

A magánszemély által fizetendő személyi
jövedelemadó befizetése

Szja. 73. § (5)
bekezdés

Június hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által júliusban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Július hónapban beszedett idegenforgalmi
adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által augusztusban kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Augusztus hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

Éves adó második félévi részletének
megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 4. pont

Adóelőleg második félévi részletének
megfizetése
Éves adó második félévi részletének
megfizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 1. a) pont
Art. 3. sz. melléklet
II. B. pont

A kifizető által szeptemberben kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

A magánszemély által fizetendő személyi
jövedelemadó befizetése

Szja. 73. § (5)
bekezdés

Szeptember hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

A kifizető által októberben kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

Október hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 1. c) pont

december 12.

december 15.
december 20.

Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelemadó
Idegenforgalmi
adó
Helyi iparűzési
adó

A kifizető által novemberben kifizetett
jövedelemből levont adó befizetése

Szja. 73. § (7)
bekezdés

November hónapban beszedett
idegenforgalmi adó befizetése
A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
összegének fizetése

Art. 3. sz. melléklet
II. A. 3. pont
Art. 3. sz. melléklet
II. A. 1. b) pont

Általánostól eltérő fizetési határidők:
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége
utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik
hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó
hónapjának huszadik napjáig fizeti meg; a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint
az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó
napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.
Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenységet végző adózó az adót a tevékenység befejezése
napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.
Amennyiben a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer
forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem
fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el
nem érő, korábban esedékessé vált adó után - az adónemben ezer forintot elérő adófizetési
kötelezettség esedékességéig - késedelmi pótlék nem számítható fel.

Számlaszámaink elérhetők a www.jaszbereny.eado.hu / Számlaszámok menüpontban. Aktuális
adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város honlapján:
www.jaszbereny.hu.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek: 7.3012.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711

Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága

