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Tájékoztató 

az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről készítendő bevalláshoz 
 
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdés alapján helyi iparűzési 
adóelőleg kiegészítésére kötelezett:  
 
 „A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az 
adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő 
adó - ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap - e támogatások miatt elszámolt 
adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül 
számított adóalap alapján megállapított adó összegével azonos. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, 
amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 
100 millió forintot.”  
 
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(Htv.) felhatalmazásával alkotott, a Sajóbábony Város Önkormányzata  helyi adóról szóló 13/2012. (XI.28.)  
önkormányzati rendelete állapította meg. 
 
Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi szóló. XCII. törvény 2. számú mellékletének II/A. 2. c) pontja alapján „A 
társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 
vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 
20. napjáig kell kiegészítenie.” 
 
Ugyanezen törvény 32. § (1) bekezdés alapján „A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell 
bevallást tenni. Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell 
bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a 
megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást 
tenni.”  
 
Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű 
vállalkozó esetén  

2015. december 20. 
 
A naptári évtől eltérő üzleti évű vállalkozó esetén a 2015. adóév utolsó hónapjának 20. napja  
 
 
Az adóelőleg kiegészítés összegét a 1174004-15349112-03540000 számú iparűzési adó számlára kell az 
adószám feltüntetésével teljesíteni.  

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, forduljon Fodor Valéria adóügyi előadóhoz. 46/549-030/6 mellék 
telefonszámon. 
 
Ügyfélfogadás rendje:   

 Hétfő:  8.00  –  16.00   
 Szerda:  8.00  –  16.00  
 Péntek:  8.00  –  12.00    
 

Ügyfélfogadás helye:  Sajóbábony, Bocskai út 2.  II. emelet 
           Király Gáborné sk. 
                      jegyző 


