
Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásáról! 
 

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő 
adóalanyoknak a 2013. évi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje – az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdése érelmében – 

2014. június 2. 

Kérem, hogy a fenti időpontig a bevallás egy példányát – megfelelően kitöltve és aláírva –  a 
Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájába kell  megküldeni .   

Az aktuális nyomtatványok elérhetőek a    www.enying.eu honlapon a Dokumentumok - Letölthető 
nyomtatványok ->Megnyitás    alatt. 
Amennyiben nincs lehetősége letölteni a nyomtatványt, személyesen is átvehető az adócsoport irodájában 
ügyfélfogadási időben. /hétfő: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 szerda: 8.00 - 12.00; 13.00 – 16.00; csütörtök: 
8.00 - 12.00 óra/ 
 
A vállalkozó az adóévben (2013-ben) megfizetett adóelőleg és az általa megállapított, éves tényleges adó 
különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg (2014.06.02.) köteles befizetni a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Rt. által vezetett 11500092-11110110 számú Városi Önkormányzat iparűzési 
adó beszedési számlájára, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza írásban. 
 
Akkor is kell bevallást benyújtani, ha a vállalkozás nem szűnt meg, ám tevékenységet adóévben 
nem folytatott, tehát az adó nulla! 
A vállalkozás megszűnése esetén záró bevallást köteles tenni!!!! 
 
 
 
Figyelem!!! 
Az adóelőleg bevallás rész (VIII. pont) kitöltése is kötelező!!! VIII. Adóel őleg bevallása 
 
VIII.1. sor: Az előlegfizetési időszak az adóbevallás benyújtás esedékességét követő második naptári 
hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak, kivéve az adóév közben kezdő, valamint az 
átalakulással létrejött vállalkozó esete, amikor az előlegfizetési időszak az adókötelezettség kezdetétől, 
átalakulás napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig tart. (2014.07.01. – 2015.06.30.) 
 
VIII.2. sor: A 2014. adóévben kezdődő adóelőleg-fizetési időszakra fizetendő első (2014. szeptember 15-
én esedékes) adóelőleg-részletet az adózónak a 2013. évben kezdődő adóév adója és a 2014. évben 
kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (2014. március 15.) korábban előírt adóelőleg-részlet 
pozitív különbözetével egyezően kell bevallani és megfizetni az önkormányzati adóhatóság  felé. 
 
VIII.3. sor: A 2014. adóév második (2015. március 15-én esedékes) adóelőleg-részletet a 2013. évi 
adóév adójának felével megegyező összegben kell bevallani és megfizetni az Adóirodához. 
 
Ha a bevallás kitöltésénél kérdése vagy problémája adódik, úgy forduljon a Polgármesteri Hivatal adó- 
ügyekkel foglalkozó ügyintézőjéhez.  (Tel.:22/572-640) 


