TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Adózók!
A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán 2020. április 21-én kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges
adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A kormányrendelet tartalmazza az
iparűzési adóbevallásra és fizetésre vonatkozó szabályozást, amely a kihirdetés napján lépett hatályba.
A megváltozott szabályokat az alábbiak szerint kell alkalmazni.
ADÓBEVALLÁS és ADÓKÜLÖNBÖZET szabályai
2020. április 22-től az adózók a helyi iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettségüket és az ezzel
egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési
időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.
A bevallások szeptember 30-ig történő benyújtása egy lehetőség. Kérjük, hogy aki nem akadályoztatott
a bevallás május 31-ig történő benyújtásában, azok szíveskedjenek az eredeti határidőben teljesíteni azt,
ezzel is segítve önkormányzatunk pénzügyi tervezését. Akik május 31-ig benyújtják a bevallásukat
és 2019. évre több előleget fizettek, mint a megállapított végleges fizetendő adójuk (visszaigénylésre
jogosultak), azok már hamarabb május 31-től kezdődően tudják visszaigényelni a többlet
befizetésüket.
Akik 2019. évre kevesebb előleget fizettek, mint a megállapított adójuk, vagyis fizetendő
adókülönbözetük lesz, azoknak a fizetési határideje is szeptember 30.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról lehet az iparűzési adóbevallását benyújtani:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, vagy a 19HIPA nyomtatványon a NAV-on keresztül. Az
Elektronikus Önkormányzati Portál biztosítja az adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások
lekérdezését, valamint adóbefizetés is indítható.
ADÓELŐLEG FIZETÉS szabályai
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2020. II. félévi adóelőleg fizetési határideje továbbra is 2020.
szeptember 15., függetlenül attól, hogy az adóbevallást szeptember 15-e előtt, vagy után nyújtották be.
A bevallás benyújtásának ideje a fizetendő összegre van hatással az alábbiak szerint.



Aki szeptember 15. előtt nyújtja be a bevallását, annak az adózónak - a korábbi évek gyakorlata
szerint - a bevallásban kiszámolt szeptemberi 15. esedékes előleget kell megfizetni.
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.

Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti – függetlenül attól, hogy
az adóbevallást 2020. szeptember 15-e előtt vagy után nyújtja be - ha számításai szerint a 2020-ban
kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget Jászberény Város esetében az alábbi helyi iparűzési adó
beszedési számlájára kell megfizetni:
Helyi iparűzési adó beszedési számla 10300002-10697900- 49020320
Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és az adó megfizetésével hozzájárulnak Jászberény
fejlődéséhez.

Az adózással kapcsolatos információk elérhetőek a Jászberény Város honlapján,
www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek menüpont alatt.
A tájékoztató készült: Jászberény, 2020.04.29.
Készítette: Jászberényi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága
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