TÁJÉKOZTATÓ
a helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelemről
Tisztelt Adózók!
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága ezúton tájékoztatja a vállalkozási tevékenységet folytató
adózókat a helyi iparűzési adó 2020. március 15-ig esedékes előleg 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.
Jászberény Város Önkormányzata 2020. január 1-től az adómentes vállalkozási szintű helyi iparűzési
adóalap felső határát 1,6 millió forintról 2 millió forintra emelte. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII.
22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése szerint: „Amennyiben a vállalkozás szintjén
képződött adóalap nem haladja meg a 2 millió forintot, a vállalkozói tevékenység után az adót
nem kell megfizetni.”
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 69. §-a lehetőséget biztosít a
márciusra megállapított adóelőleg módosítására, amelyet az adózó a kérelem elektronikus úton
történő benyújtásával kérhet a fizetési határidő előtt: „Az adózó az adóelőleg esedékességének
időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha
előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri
el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.” .
A kérelem illetékmentes. A kérelemnek tartalmaznia kell azokat a tényeket, számításokat amelyek
megalapozzák a kevesebb adóelőleg fizetést. Gazdasági tevékenység változása esetében be kell mutatni,
hogy várhatóan hogyan fog alakulni az adott üzleti évben az adózó tevékenysége, könyvelési adatokkal
alá kell támasztani a kérelem indokoltságát és számszerűen le kell vezetni a várható adókötelezettség
kalkulációját.
Az adóelőleg módosítását a fizetési határidő, azaz 2020. március 16. előtt benyújtott kérelemmel
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.
Az E-önkormányzati portálon ellenőrizhető a 2019. évben benyújtott adóbevallásban szereplő
adóelőleg összege és a helyi iparűzési adószámlán előírt 2020. I. félévi fizetési kötelezettség. Az Eönkormányzat portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, ahol a kérelem megtalálható
és elektronikus formában beküldhető.
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
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