
 
 

 

Tájékoztató helyi iparűzési adó bevallással és befizetéssel kapcsolatosan 
 

 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében szükséges adózási könnyítésekről  szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet (Rendelet) 

1. § (4) bekezdése szerint „ Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja 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. szeptember 

30-ig teljesítheti.” 

 

A Rendelet 2020. április 22. napján lépett hatályba. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 2. számú melléklete szerint az iparűzési 

adóbevallás esedékessége május 31. 

 

Tekintettel a fentiekre, a 2019. évi iparűzési adóbevallás benyújtási és befizetési határideje 

2020. szeptember 30.  

 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bevallás korábban nem nyújtható be az adóhatósághoz, 

hiszen az adózóknak már a fenti időpont előtt is rendelkezésre állnak az adózási adataik, melyek 

ismerete szükséges a bevallás elkészítéséhez.  

Az adózóknak fizetési kötelezettségüket ebben az esetben is csak szeptember 30-ig kell 

teljesíteniük.  

Amennyiben viszont a bevallás benyújtásával túlfizetésük keletkezik, azt 2020. június 1. napjától 

az Art. 3. melléklete alapján visszaigényelhetik, mivel a Rendelet a túlfizetés visszaigénylése 

tekintetben nem tartalmaz speciális szabályt. 

 

Fontos kiemelni azonban a Rendelet 1. § (5) bekezdését, miszerint „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 nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - 

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.” 

 

Tekintettel a fentiekre, amennyiben a 2019. évi iparűzésiadó bevallás 2020. szeptember 15. 

napjáig nem kerül benyújtásra az adóhatósághoz, az adózónak szeptember 15. napján a 2020. 

márciusi előlegét kell megfizetnie, mivel a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első 

előlegrészlete 2020. szeptember 15., a korábban bevallott pedig 2020. március 15. volt. Ezen 

előlegrész mérséklése szeptember 15-ig kérhető, ha az adózó számításai szerint a 2020-ban 

kezdődő adóévi adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. 

 



Abban az esetben, ha a 2020. márciusi előleg esetében nem élt mérséklési kérelemmel, azonban 

számításai szerint az indokolt lett volna, akkor a 2019. évi bevallása benyújtása után a szeptemberi 

előleg mérséklését külön kérheti. A bevallásban a csökkentett összeg nem szerepeltethető, mivel 

az előleg számításokat a jogszabályi előírásnak megfelelően kell elvégezni (2020.09.15. előleg = 

2019. évi adó – 2020.03.15. előleg, 2021.03.15. előleg = 2019. évi adó/2). 

 

A fentiek alapján, - amennyiben a bevallás elkészítéséhez szükséges adatok rendelkezésére 

állnak - javasoljuk a 2019. évi iparűzési adóbevallás mielőbbi, de legkésőbb 2020. szeptember 

15. előtti benyújtását. Tájékoztatjuk, hogy a bevallás korábbi benyújtása a 2020. szeptember 

30-i fizetési határidőt nem befolyásolja. 

 

 

Székesfehérvár, 2020.05.05. 
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