
Tájékoztató a helyi iparűzési adóval kapcsolatban 

Módosultak a HIPA bevallási és fizetési határidők a 

veszélyhelyzetre tekintettel 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 

könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet. (Korm. rendelet) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219125.382035 

A hivatkozott Kormány rendelet szerint: 

- az adózó a 2020. április 22 és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és 

soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel 

egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-

fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét (2020. május 31. 

napja helyett) 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. (1.§ (4) bekezdés) 

- amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási 

kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő 

adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (azaz 2020. 

szeptember 15. napjáig) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor 

(azaz 2020. szeptember 15. napjáig) az előző – korábban bevallott (azaz 2020. március 

15-ig) – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen 

adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 

2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. (1.§ (5) 

bekezdés) 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 3. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.  

(1.§ (6) bekezdés) 

 

Az előlegfizetési időszak: 

- A bevallás-benyújtás esedékességét (május 31.) követő második naptári hónap első 

napjával kezdődő 12 hónapos időszak. (Htv. 41.§. (2) bekezdés) 

- Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév 

közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó 

esetén, továbbá, ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti 

be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, 

adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő 

időtartam. (Htv. 41.§. (3) bekezdés) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219125.382035


 

A Htv. 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 

Az építmény- és telekadóban a Htv. 3.§. (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, 

épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a 

magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként 

bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, 

főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév 

ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A 

nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül. 

Adómentes valamennyi helyi adó alól – a Htv. 3.§. (3) bekezdésben foglaltakra 

figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi 

iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit 

gazdasági társaság. (Htv. 3.§. (2) bekezdés) 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13571.370866#foot141  

 

2020. április 23. 

 

 Dombóvár Város Önkormányzatának Hatósági irodája 
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