Tájékoztató
a helyi iparűzési adó bevallási, nyilatkozattételi és fizetési szabályokról

HATÁRIDŐ: 2021. MÁJUS 31. hétfő

ADÓBEVALLÁS
Az egyéni vállalkozók és társas vállalkozások - 2021. január 1-jétől hatályos szabályok alapján - az
állami adóhatósághoz (NAV-hoz) kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat. Ezen
főszabály alól kivételt képeznek az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek pl.
őstermelők, akik bevallásukat papíralapon is teljesíthetik közvetlenül az önkormányzati adóhatóság felé.
Az állami adóhatóság, a honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban közzétette a
bevallások teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. § (1) bekezdése szerint „Az
adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását
és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e §
alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus
úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű
alkalmazásával teljesítheti.
(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó
adóbevallást - az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása
mellett - az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti
önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre
szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az
adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére
csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.
(3) A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a (2) bekezdés szerint javított adóbevallást
az önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az állami
adóhatósághoz határidőben benyújtották.
(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló
bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti."
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek, a papír alapú nyomtatványt és a kitöltési
útmutatót a Pénzügyminisztérium www.kormány.hu vagy Jászberény www.jaszbereny.hu honlapjáról
(Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda/Nyomtatványok menüpontban) tölthetik
le.
Az adóbevallás elkészítésekor kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a kitöltési útmutatót annak
érdekében, hogy hibátlan bevallást tudjanak beküldeni.
Adóhatóságunk felhívja a figyelmet, a 2020. évi adó és 2021. évi adóelőlegek összegének helyes
megállapítására! Kérjük, hogy ne hagyják üresen a mezőket. A bevallási előleg adatok
ellenőrizhetők az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. A
KKV nyilatkozatos adózóknak a 20HIPA bevallás első előlegrészletét (2021.09.15.) az eredeti
előleg összeggel és NEM a felezett összeggel kell kiszámítani és bevallani forintban kerekítés

nélkül. Az adóalap megosztásánál a kerekítést hat tizedes pontossággal kell elvégezni. A kitöltési
útmutató részletes példával segíti a bevallás helyes kitöltését. A kitöltési útmutató elérhető ITT.
Fontos, hogy a megfelelő betétlapokat is csatolják a bevalláshoz. Jászberényben az önkormányzati
adókedvezmény 2020. évre 2 millió forint, 2021. évi adóelőleg esetében 2,5 millió forint vállalkozási
szintű adóalap alatt vehető igénybe. A helyi iparűzési adó éves mértéke, az adóalap 1,9%-a.
A hibásan benyújtott bevallás miatt az adózó mulasztási bírsággal sújtható az Art. 220. § (1)-(2)
bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás tekinthető, amelynél számítási
hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. Amennyiben, a hibás adóbevallást
adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49.
§ (7) bekezdése alapján az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére kell a
bírságot megállapítani.

NYILATKOZAT
Az egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárak, magánnyugdíjpénztárak és közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok
a Htv. 3. § (3) bekezdés szerinti adómentességi feltételek meglétéről - az adóév ötödik hónapjának utolsó
napjáig – írásban kötelesek nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak. A nyomtatvány
(NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL) az Elektronikus önkormányzati
portálon tölthető ki, illetve nyújtható be.

ADÓFIZETÉS
Az adófizetés szabályai nem változtak, továbbra is az önkormányzat számlájára kell teljesíteni a
befizetéseket, utalásokat!
A helyi iparűzési adóbevallásban az adózónak kell kiszámítani az előző év (2020. év) végleges adóját
és bevallani az előlegfizetési időszak (2021. szeptember 15. és 2022. március 15.) két időpontjára
fizetendő adóelőleg összegét, mely kiszámítási módját a Htv. 41 §-a szabályozza. Amennyiben az előző
évben (2020. évben) fizetett adóelőleg összege kevesebb, mint a bevallásban kiszámított tényleges
adó összege, akkor a különbözetet az önkormányzat adóbeszedési számlájára kell megfizetni
május 31-ig.
Jászberény Város helyi iparűzési adó beszedési számlaszáma: 10300002-10697900- 49020320

ELÉRHETŐSÉGEINK
Az ügyintézők az adózók nevének kezdőbetűjele szerint végzik feladataikat és fogadják az ügyfelek
telefonos hívásokat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagi Tibor: K +36 (57) 505 724
Bató Zita: B, kiemelt adózók +36 (57) 505 709
Kalicsné Dalmadi Erika: E, É, M, N, NY, S, +36 (57) 505 703
Kalmár Ferencné: F, G, Gy, J +36 (57) 505 705
Varga Zsuzsanna: A, I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS +36 (57) 505 717
Lányi László: H, L, O, Ó, Ö, Ő, T, TY +36 (57) 505 743
Nagy Gábor: SZ, +36 (57) 505 711
Sisa Boglárka: R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű +36 (57) 505 723

A fizetési határidő elmulasztása esetén, a hátralék megfizetésének napjáig késedelmi pótlék kerül
megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része.

További adóügyekről szóló információkat Jászberény Város honlapján találnak.

Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága

