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TISZTELT ADÓZÓ! 
 
Tájékoztatom, hogy a vállalkozónak a 2009. évi iparőzési adóját 2010. május 31-ig kell bevallani, amit a 
Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájába kell kitöltve, aláírva megküldeni .  
 
A helyi iparőzési adóbevallás nyomtatványa  letölthetı Enying város honlapjáról, a www.enying.eu - 
Dokumentumok – Nyomtatványok  ->Megnyit>> alól     
Technikai probléma esetén a nyomtatvány beszerezhetı a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában is. 
 
Felhívom figyelmét, hogy a vállalkozó az adóévben (2009-ban) megfizetett adóelıleg és az általa 
megállapított, éves tényleges adó különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejőleg köteles 
befizetni a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. által vezetett 11500092-11110110 számú Városi 
Önkormányzat iparőzési adó beszedési számlájára, illetve ettıl az idıponttól igényelheti vissza írásban. 
 
Amennyiben a 2010 évi iparőzési adóelılege 2010. március 15-ig esedékes részét még nem fizette be, 
azt mielıbb tegye meg az önkormányzat fent említett iparőzési adó beszedési számlájára. (Ha befizetési 
kötelezettségének eleget tett, úgy e felhívást tekintse tárgytalannak.) Az errıl szóló elıírást a korábban 
(2009-ban) kiküldött FIZETÉSI MEGHAGYÁSBAN , valamint 2010. év elején értesítésben is 
közöltem.  
A befizetési csekket az értesítéssel együtt megküldtem. 
 
Figyelem!!! 
Az elızı évekhez képest kiegészül az adóbevallás, mégpedig az adóelıleg bevallás résszel!!! 
 
VIII. Adóel ıleg bevallása 
 
VIII.1. sor: Az elılegfizetési idıszak az adóbevallás benyújtás esedékességét követı második naptári 
hónap elsı napjával kezdıdı 12 hónapos idıszak, kivéve az adóév közben kezdı, valamint az 
átalakulással létrejött vállalkozó esete, amikor az elılegfizetési idıszak az adókötelezettség kezdetétıl, 
átalakulás napjától az azt követı adóév elsı félévének utolsó napjáig tart. 
 
VIII.2. sor: A 2010. adóévben kezdıdı adóelıleg-fizetési idıszakra fizetendı elsı (2010. szeptember 15-
én esedékes) adóelıleg-részletet az adózónak a 2009. évben kezdıdı adóév adója és az Adóiroda által 
2010. évben kezdıdı adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (2010. március 15.) korábban elıírt 
adóelıleg-részlet pozitív különbözetével egyezıen kell megfizetni az állami adóhatóság (APEH) felé. 
 
VIII.3. sor: A 2010. adóév második (2011. március 15-én esedékes) adóelıleg-részletet a 2009. évi adóév 
adójának felével megegyezı összegben kell bevallani az adózónak az Adóirodához és az APEH felé 
megfizetni. 
 
Ha a bevallás kitöltésénél kérdése vagy problémája adódik, úgy forduljon a Polgármesteri Hivatal adó- 
ügyekkel foglalkozó ügyintézıjéhez.   
 
Ügyfélfogadás:  Hétfı          800 - 1600 
                          Szerda         800 - 1600 
                          Csütörtök    800 - 1200  


