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Tájékoztató 

a helyi iparűzési adókötelezettség/bevallás és adófizetése/ 

halasztásáról 
 

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.) Korm. rendelet. Az iparűzési adóbevallásra és 

fizetésre vonatkozó szabályozás a kihirdetését követő napon lépett hatályba. 

 

2020. április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak (társas és 

egyéni vállalkozásoknak) lehetőségük lesz a helyi iparűzési adó bevallásokat (egyéb 

szervezetnek a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati 

adóhatóság részére. Az adó (adókülönbözet) megfizetését is eddig az időpontig teljesíthetik. 

A kedvező szabályok az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkoznak. 

 

Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésre állnak az adózási adatok, a helyi iparűzési 

adóbevallást bármikor elkészíthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk javasolja 

is a május végi beküldést, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében közreműködő 

nincs akadályoztatva. 

 

Azon adózónak különösen indokolt lehet a bevallás május 31-ig történő benyújtása, akik 

az adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított adójuk /ők adó visszaigénylésre 

jogosultak, ha nincs más adótartozásuk/, így ezt a túlfizetést mielőbb vissza szeretnék igényelni. 

Adóhatóságunk mindent megtesz azért, hogy az adóvisszatérítéseket mielőbb kiutaljuk 

adózóinknak. Ennek egyik feltétele, hogy az adóbevallások helyesen, pontosan, és minden 

szükséges adattal kitöltve kerüljenek benyújtásra. 

 

Pénzügyi területen dolgozó kollégák , könyvelők – a veszélyhelyzet miatt – sokan dolgoznak 

home office-ban és ha a bevallás elkészítéséhez rendelkezésre állnak a szükséges adatok, 

indokolt lehet a szeptember 30-i határidő előtti bevallás benyújtása, már csak azért is, mivel 

így a szeptemberi előlegrész fizetési kötelezettségének megállapítása az eddig megismert 

szabályok alapján történik.  

  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, 

ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, 

függetlenül attól, hogy az adóbevallást Önök szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik. 

(Fizetési halasztás, részletfizetés azonban erre is kérhető, amelyről a tájékoztatás elérhető: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/33906/Fizetesi_konnyites_adomersekles.pdf).  

 

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 

könnyítésekről szóló 140/2020. Korm. rendelet iparűzési adóra vonatkozó részének 

értelmezésével kapcsolatban tájékoztatjuk az adózókat, hogy az iparűzési adó bevallási 

kötelezettségüket a Korm. rendelet hatálybalépése (2020.04.22.) előtt teljesítőkre nem 

terjed ki a Korm. rendelet időbeli hatálya, így esetükben 2020. május 31-én lesz esedékes a 

bevallott adó és a megfizetett adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés pozitív különbözete.  
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Az adóelőleg megállapítás új szabályairól a kormányrendelet 1. § (5) bekezdésében 

tájékozódhatnak.  

 

Ha szeptembernél hamarabb nyújtják be az adóbevallást, úgy a 2020. szeptember 15-i 

előlegrész előtti mérséklése is egyszerűbben lehetséges. 

Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti – függetlenül 

attól, hogy az adóbevallást 2020. szeptember 15-e előtt vagy után nyújtja be – ha számításai 

szerint a 2020-ban kezdődő adó év adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. 

 

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az iparűzési adóbevallást 

benyújtani az önkormányzatunk felé: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az 

aktuális egyenlegek és benyújtott bevallások pontos és részletes lekérdezését. 

 

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében az 

önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni: 

 

                  Helyi iparűzési adó számla: 11749008-15432704-03540000 

 

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családjának! 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága 

 

 

Zalaegerszeg, 2020. május 4. 
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