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TÁJÉKOZTATÓ
a helyi iparűzési adó bevallásáról

Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője értesíti a Sajóbábony város illetékességi
területén állandó jelleggel iparűzési tevékenységet végző vállalkozókat, hogy a 2016. évi
iparűzési adóbevallás határideje az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1)
bekezdése értelmében
2017. május 31.
Kérem a fenti időpontig a bevallás egy példányát kitöltve és aláírva szíveskedjen megküldeni
az alábbi címre:
Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal
3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.
A nyomtatvány személyesen is leadható a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy az Adóügyi
ügyintézőnek a II. emelet 2. ajtószám alá.
A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § -a értelmében az adminisztrációs terhek
csökkentése érdekében 2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó
jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektronikus
bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék.
Iparűzési adó ügyében továbbra is az a önkormányzati adóhatóság jár el. Ezért a NAV a helyi
iparűzési adóról szóló bevallást (továbbiakban: HIPA bevallást késedelem és tartalmi
vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely,
telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási
jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az
önkormányzatnak.
Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás
kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV
honlapján érhető el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.
A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában
a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyelmeztető
üzenetek nyújtanak segítséget.

Felhívom figyelmét, hogy a 2016. évre befizetett iparűzési adó előleg és a bevallásban
kiszámított tényleges adó különbözetét 2017. május 31-ig kell megfizetnie.
A pénzfizetési kötelezettségét az önkormányzat 11734004-15349112-03540000 számú
iparűzési adó beszedési számlára kell teljesítenie.
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