
Tisztelt Adózók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. július 23-án kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) több adónemben, 

így a társasági adóban is hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó 

szabályokat. A Módtv. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (Htv.) az állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó jogszabályhelyét [Htv. 41. § 

(9) bekezdés] nem helyezte hatályon kívül, így a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség 

intézménye továbbra is él. 

A Htv. 41. § (9) bekezdése szerint: „Annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a 

kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), 

amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió 

forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó 

összegére ki kell egészítenie.” 

Bevallás és előlegfizetés határideje 2019. december 20. péntek. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.). 2. számú melléklet II/A/1/b pontja illetve 3. 

számú melléklet II/A/1/b pontja szerint az arra kötelezett adóalanynak az adóelőleg-kiegészítésről az 

adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell bevallást benyújtani és ezen időpontig az adóelőleg-

kiegészítés összegét megfizetni. 

Az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett adózónak az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig a már 

megfizetett adóelőleget ki kell egészítenie az adóévi várható adó összegének legalább 90 %-áig. Ha az 

előlegek és az előlegkiegészítés együttes összege nem éri el a végleges (a következő évben bevallott) 

adó összegének legalább 90 %-át, akkor a különbözet után az adózónak 10 %-os mértékű mulasztási 

bírságot kell fizetnie. 

A bevallást elektronikus úton kell benyújtani, mely két módon lehetséges: 

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon (korábbi 

nevén: Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus 

ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen: 

https://eonkormanyzat.gov.hu https://ohp.asp.lgov.hu. 

 

Az adózó vagy az adóigazgatási rendtartásáról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: 

Air.) 14-20. §-a szerinti képviseletét ellátó személy szabadon dönt arról, hogy az adóévi 

iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallását közvetlenül a székhely, telephely 

szerinti önkormányzati adóhatósághoz nyújtja-e be vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (a 

továbbiakban: NAV) keresztül. 

A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám: 10300002-10697900-49020320 

A személyi jövedelemadóról szóló 2005. évi CXVIII. törvény hatálya alá tartozó adóalanyt, továbbá 

az adóévet megelőző évben 100 M Ft árbevételt meg nem haladó nettó árbevétellel rendelkező 

társasági adóalanyt az iparűzési adóban feltöltési kötelezettség nem terheli. Nem terheli továbbá 

iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség az előtársasági formában működő, illetve jogelőd nélkül 

kezdő vállalkozót, feltéve, hogy a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján adóelőleget sem állapított meg az 

előlegfizetési időszakra. 



Az Adóigazgatási Iroda munkatársai elérhetőek az 57/505-711 számon, illetve ügyfélfogadási időben a 

Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt (Hétfő, Kedd, Péntek: 7:30 – 12:00, Szerda: 7:30-12 és 13–

16:30). 

Tisztelettel: Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága 

 


