
Tevékenység befejezése napját követő hónap 15. 

napjáig (Htv. 37. § (2)-(3) bekezdés)

Adóév december 20-ig

Tevékenység befejezése napját követő hónap 15. 

napjáig
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

Gépjárműadó --------------------

Félévenként két egyenlő részletben adóév március           

15-éig, illetve szeptember 15-éig
Építményadó

Félévenként két egyenlő részletben adóév március           

15-éig, illetve szeptember 15-éig

Változást követő év első napjától számított 15 napon 

belül, ( 1990. évi C. törvény (Htv.) 14. § (2) bekezdés és 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  2. 

melléklet II. A. 4. bekezdés alapján )

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADÓKÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ

A D Ó N A P T Á R

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

A bevallott adóelőleget félévi részletekben az adóév 

március 15-éig, illetve szeptember 15-éig. 

ADÓNEM BEVALLÁSI HATÁRIDŐ

Helyi iparűzési adó

Bejelentkezés a tevékenység megkezdését követő 15 

napon belül, KATA alanyoknak 45 napon belül a 1990. évi 

C. helyi adó törvény (Htv.) 42/E  § alapján

Adóévet követő év január 15-ig, ha a kisadózó 

vállalkozás az önkormányzat rendelete alapján 

adómentességre jogosult és az adót csökkenteni kívánja, 

illetve az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen 

megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó 

vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - 

egy vagy több alkalommal- szünetelt, vagy az adózási 

módot az adózó év közben választotta. (Htv. 39/A. (69 

bekezdés)

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. (Htv. 41.§ (9)bekezdés)

Adóévet követő év május 31-éig

A bevallott adóelőleg és az adóévre megállapított 

tényleges adó különbözetét május 31-éig. (Az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 

2. melléklet II. A. pontja alapján)



JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés:

földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja

15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés:

idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó gépjárműadó idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó

helyi iparűzési adó

15. KATA bejelentkezés előleg

kommunális adó

építményadó

15. Bevallás, KATA 25. Bevallás: 15. Bevallás, befizetés: 31. Bevallás, befizetés:

adóalanyok Földbérlet szja idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó

15. Adatbejelentő 20. Bevallás:

kommunális adó földbérlet szja

(magánszemély)

15. Adatbejelentő

építményadó 31. Bevallás, befizetés:

talajterhelési díj

Negyedévet követő hó 12-éig

Kifizetést követő hó 12-éig

Földbérbeadásból származó jövedelemadó

Idegenforgalmi adó

Helyi jövedéki adó --------------------Változást követő 15 napon belül adatbejelentés

Magánszemély  kommunális adója

Adóévet követő év március 31-ig

Megszűnést követő 30 napon belül

Beszedést követő hó 15-éig

Megszűnést követő 30 napon belül

Adóévet követő év március 31-ig

Félévenként két egyenlő részletben adóév március      

15-éig, illetve szeptember 15-éig

Megszűnést követő 30 napon belül

Beszedett adóról tárgyhót követő 15-éig

Megszűnést követő 30 napon belül

Talajterhelési díj

Változást követő 15 napon belül  (1990. évi C. törvény 

(Htv.)20. és 25. § és adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény  2. melléklet II. A. 4. bekezdés alapján )

Magánszemélyek esetén: a jövedelem megszerzését 

követő év március 20-a.

Kifizető: a levont adóról adóévet követő év február 25-éig



JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés: 12. Befizetés:

földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja földbérlet szja

15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés: 15. Bevallás, befizetés:

idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó gépjárműadó idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó

helyi iparűzési adó

előleg

kommunális adó

építményadó

15. Bevallás, befizetés: 20. Bevallás, befizetés:

idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó


