A helyi iparűzési adó bevallásának határideje
Tisztelt Adózók!
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket
a 2019. évi helyi iparűzési adó bevallási és fizetési határidőkre.
A járványügyi helyzetben hatályba lépett, adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítésekről
szóló kormányzati szabályoknak megfelelően, az adózók a helyi iparűzési adó bevallási és
adókülönbözet fizetési kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akik az eredeti határidőig, május 31-ig tesznek eleget az
adóbevallási kötelezettségüknek és visszaigényelhető adókülönbözetük keletkezik, azok
hamarabb, május 31-től kezdődően már visszakérhetik a túlfizetésüket. Ezért javasoljuk, hogy
aki nem akadályoztatott a bevallás benyújtásában, az szíveskedjen május 31-ig teljesíteni a helyi
iparűzési adó bevallási kötelezettségét.
A 2020. II. félévi adóelőleg fizetési határideje továbbra is 2020. szeptember 15.
Aki szeptember 15-ig nyújtja be a bevallását, annak az adózónak - a korábbi évek gyakorlata szerint a bevallásban kiszámolt szeptemberi előleget kell megfizetnie, figyelemmel a 2020. január 1. napjától
módosult a 46/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályaira. A módosítás értelmében 2020.
január 1-től a korábbi 1.600.000.-Ft vállalkozás szintű adóalap mentesség 2.000.000.-Ft-ra emelkedett
azaz, a 2.000.000.-Ft alatti vállalkozás szintű adóalappal rendelkező adózóknak 2020. szeptember 15én nem kell adóelőleget fizetniük és a bevallásukat is ennek megfelelően kell kitölteniük.
Aki szeptember 15. után nyújtja be a bevallását, annak az adózónak 2020. szeptember 15-re a
korábban bevallott 2020. március 15.-ei összeget kell megfizetni.
Függetlenül attól, hogy az adóbevallást 2020. szeptember 15. előtt vagy után nyújtották be, az adózó,
kérheti az adóelőlegének mérséklését annak esedékessége előtt, amennyiben a számítások szerint a
2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
A bevallásokat az Elektronikus Önkormányzati Portálról lehet elektronikusan benyújtani: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap, vagy a 19HIPA nyomtatványon a NAV-on keresztül. Az Elektronikus
Önkormányzati Portál biztosítja az adóegyenlegek, a benyújtott adóbevallások lekérdezését és az
online indítható bankkártyás befizetéseket. A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az alábbi
számlára kell fizetni: Helyi iparűzési adó beszedési számla 10300002-10697900- 49020320.
Az adózással kapcsolatos információk elérhetőek a Jászberény Város honlapján,
www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek menüpont alatt.
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