
Helyi iparűzési adó:

Bejelentkezési határidők Bevallási határidők Fizetési határidők

Állandó jellegű tevékenység esetén:                       
Székhely szerinti  településen a vállalkozás 
kezdő (megalakulás) napját követő 15 napon 
belül.                   Telephely szerinti településen 
a vállalkozási tevékenység                   
megkezdésétől számított 15 napon belül.                                                                                                                                                                                                                                                      
Ideiglenes jellegű tevékenység esetén: A 
vállalkozási tevékenység megkezdését követő 15 
napon belül. KATA adóalanyoknak helyi 
iparűzési adóban a KATA egyszerűsített adózás 
választásának bejelentését február 15-éig, illetve 
A KATA adóalanyiság kezdő napjától számított 45 
napon belül kell megtenni. 

Állandó jellegű, folyamatosan működő 
vállalkozás esetén:                        Adóbevallást az 
adóévet követő május 31-ig. Adóelőleg 
kiegészítéséről (feltöltés) szóló bevallást adóév 
december 20. napjáig.                                                                                                                                          
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók 
esetén adóbevallást az adóév utolsó napját 
követő 5. hónap utolsó  napjáig. Adóelőleg 
kiegészítéséről szóló bevallást az adóév utolsó 
hónapjának 20. napjáig.                                     
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén adóbevallást a tevékenység 
befejezése napját követő hó 15. napjáig.                                            
KATA adóalanynak - aki helyi iparűzési adóban 
a KATA (tételes) adózási módot választotta - 
adóvevallást csak abban az esetben kell 
benyújtania, amennyiben adóelőny adófizetési 
kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy 
adóalap mentességre jogosult, vagy levonható 
adót szeretne érvényesíteni.  PL.levonható útdíj, 
ideiglenes iparűzési adó... . Bevallási határidő az 
adóévet követő január 15. napjáig.   

Állandó jellegű tevékenység esetén:       I. 
adóelőleg részlet  - szeptember 15.    II. adóelőleg 
részlet - március 16. Adókülönbözet        - május 
31.    Feltöltés                 - december 20.     
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó 
esetén:                      I. adóelőleg részlet - az 
adóelőleg év 3. hónapjának 15. napja.                         
II. adóelőleg részlet - az adóelőleg év 9. 
hónapjának 15. napja.                        
Adókülönbözet - az üzleti év utolsó hónapját 
követő 5. hónap utolsó napjáig.    Feltöltés - az 
üzleti év  utolsó hónapjának 20. napjáig.                                        
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység 
esetén az adót a tevékenység befejezésének 
napját követő hó 15. napjáig.                        KATA 
adózási mód esetén az adót két egyenlő 
részletben kell megfizetni:    12 hónapos  
adóév esetén:                                                            
I.  félévi adó, 25 e Ft -  március 16.                   II. 
félévi adó, 25 e Ft - szeptember 15.

Bejelentkezési határidők Adatbejelentési határidők Fizetési határidők

                      Nincs

Az építmény szerzését, használatba vételét,   
elidegenítését követő 15 napon belül.                                             
Továbbá minden adókötelezetséget érítő 
változást, a változást követő 15 napon belül. Pl.: 
hasznos alapterület megváltozása.

I.  félévi adó -  március 16.                         II. félévi 
adó - szeptember 15.

Bejelentkezési határidők Adatbejelentési határidők Fizetési határidők

                      Nincs

2018. január 1-én tulajdonban lévő 
reklámhordozókról  2018. január 15-ig. 2018. 
január elsejét követő tulajdon szerzésről, 
elidegenítésről , továbbá minden 
adókötelezetséget érítő változásról, a változást 
követő 15 napon belül. 

I.  félévi adó -  március 16.                         II. félévi 
adó - szeptember 15.

Bejelentkezési határidők Bevallási határidők Fizetési határidők

Tevékenység megkezdését követő 15 napon 
belül.

Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

Gépjárműadó:

Bejelentkezési határidők Adatbejelentési határidők Fizetési határidők

                     Nincs

Adatbejelentést kizárólag adómentesség 
érvényesítése esetén, továbbá gépjármű 
jogellenes eltulajdonítása esetén kell benyújtani. 
Az adatbejelentést  a változást követő 15 napon 
belül kell benyújtani.

I.  félévi adó -  március 16.                         II. félévi 
adó - szeptember 15.

Talajterhelési díj:

Bejelentkezési határidők Bevallási határidők Fizetési határidők

                      Nincs Tárgyévet követő év  március 31-ig. Tárgyévet követő  év március 31-ig.

Bejelentkezési határidők Bevallási határidők Fizetési határidők

                       Nincs

Kifizetőt terhelő  adóbevallást a tárgyévet 
követő február 25-ig.         Magánszemélyt 
terhelő adóbevallást a tárgyévet követő március 
20-ig.                Nem kell bevallást benyújtani 
abban az esetben, amennyiben a bérbeadásról 
szóló szerződésben a bérbeadás időtartama az 
öt évet meghaladja.

Kifizető estén: a tárgyhónapot követő hónap 12. 
napjáig.                  Magánszemély esetén: a 
tárgy-negyedévet  követő hónap 12. napjáig.

Adózással kapcsolatos határidők

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:

Beszedett idegenforgalmi adó:

Építményadó épület, épületrész után

Építményadó reklámhordozó után


