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T i s z t e l t   A d ó z ó ! 

 

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adóról  – 

hasonlóan az előző évekhez – az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást 

tenni, amelyhez szükséges nyomtatványokat mellékelten megküldjük. 

 

A 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szabályozta a helyi iparűzési bevallás 

kötelező adattartalmát. 

A bevallási főlapot mindenkinek ki kell tölteni. A kiegészítő lapokon a 

különböző típusú vállalkozások nettó árbevételeit, az adóalap megosztását kell 

levezetni. Az így kiszámított adatokat át kell vezetni a főlapra.  

 

Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén mulasztási bírságot kell fizetni  

az adózás rendjéről szóló törvény szabályozása szerint. 

 

A vállalkozóknak az adóelőleget 2014. adóévben is félévi részletekben kell 

fizetni március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Az első féléves részlet összege a 

2012. évi bevallott adó fele.  

Az adóbevallás benyújtásakor a 2013. évben megfizetett adóelőleg és a 

tényleges adó különbözetével kell számolni. Ha a megállapított adó meghaladja 

a befizetett adóelőleg összegét, a bevallással egyidejűleg meg kell fizetni a 

különbözetet, szintén még az Önkormányzat iparűzési adó számlájára. 

 

A 2014. évi adóelőleg második félévi részlete a bevallás lapján szereplő összeg 

és a március 15-én befizetett összeg különbözete lesz, amit szeptember 15. 

napjáig kell teljesíteni. 

Tájékoztatom, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2006. 

(XII. 16.) számú rendelete értelmében 2007. január 1. napjától az állandó 

jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az évi adó mértékét 2 %-ra 

módosította.  

 



A helyi iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek 

kivételével -  2014. december 20-ig kell kiegészíteni. 

 

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az esedékesség napjától 

késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári 

nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 

kétszeresének a 365-öd része. 

 

Tájékoztatom, hogy az iparűzési adó nyomtatványok és a kitöltési útmutató 

letölthető a (www.tiszakeszi.hu) honlapról. 

 

A Tiszakeszi Községi Önkormányzat számlaszámai az alábbiak: 

 

Iparűzési adó számlaszáma: 

11734114-15348630-03540000 

Késedelmi pótlék számlaszáma: 

11734114-15348630-03780000 

 

 

 

Tiszakeszi, 2014. május 4. 

 

 

 

                                                                                    Kruj Tímea  

                                                                                        jegyző 

http://www.tiszakeszi.hu/

