
TÁJÉKOZTATÓ 

a helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelemről 

 

Tisztelt Adózók! 

 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága ezúton tájékoztatja az egyéni és társas vállalkozásokat 

a helyi iparűzési adóelőleg módosításának lehetőségéről. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. 

§ (1) bekezdése rendelkezik a vállalkozók adóelőleg fizetés szabályairól. A vállalkozók az általános 

szabályok szerint az előző évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallás alapján kötelesek adóelőleget 

bevallani és fizetni. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a alapján az adózók kérelem benyújtásával 

kérhetik az adóelőleg módosítását abban az esetben, ha az adóelőleget az előző időszak adatai 

alapján fizetik és számításuk szerint a fizetendő adójuk nem éri el az előző időszak adatai alapján 

fizetendő adóelőleg összegét. 
 

A kérelem illetékmentes. A kérelemnek tartalmaznia kell azokat a tényeket és számításokat amelyek 

megalapozzák a kevesebb adóelőleg fizetést. Be kell mutatni, hogy várhatóan hogyan fog alakulni az 

adott üzleti évben a gazdasági tevékenység, könyvelési adatokkal alá kell támasztani a kérelem 

indokoltságát és számszerűen le kell vezetni a várható adókötelezettség kalkulációját. 

 

Az adóelőleg módosítását kizárólag az esedékesség időpontja, azaz 2019. március 18. előtt 

benyújtott kérelemben lehet kérni. 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény alapján adóhatóságunk elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi adóügy tekintetében 

az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal, ezért az adóelőleg 

módosítási kérelmet elektronikus úton lehet benyújtani és a döntést tartalmazó határozat is 

elektronikus úton kerül postázásra, a cégeknek cégkapura, az egyéni vállalkozóknak az 

ügyfélkapura. 
 

A regisztrált adózók a www.jaszbereny.eado.hu internetes portálon keresztül az Elektronikus Adó 

Rendszerben lekérdezhetik a helyi iparűzési számlán előírt márciusi adóelőleg összegét, a számlák 

egyenlegét, a befizetéseket, a bevallásokat és online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. 

 

2019. év márciusában önkormányzati adóhatóságunk is csatlakozik az ASP országos 

adórendszerhez, mely adószakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó 

központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, 

továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi 

a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. Az ASP 

csatlakozással változni fognak az ügyintézésben használt nyomtatványok formái („iForm" és „pdf") 

és elérhetősége (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is, amelyről folyamatos tájékoztatást fog nyújtani 

adóhatóságunk. 

 

Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd, 

Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 

57/505-711 

 

Készült: Jászberény, 2019. február 27. 

 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága 

 

http://www.jaszbereny.eado.hu/

