Tájékoztató
Helyi iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetőségeiről
/ ajánlott körültekintéssel eljárnia az adózónak, mivel az indokolatlan előlegmérséklés mulasztási
bírságot (Art. 220. §) vonhat maga után/
Tisztelt Egyéni vállalkozó, Vállalkozás!
Kedves Ügyfelünk!
Az iparűzési adóelőleg az adózó által még az adómegállapítási időszak leteltét megelőzően teljesített
adókötelezettség, amely az adó megállapításakor a ténylegesen fizetendő adó összegébe beszámít. Az
iparűzési adó esetében az előlegfizetési kötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) anyagi jogi előírások határozzak meg. /Htv. 41.§, 41/A.§, 41/B.§/
A hatályos jogszabály a helyi iparűzési adóban is lehetővé tette az adóbevallás-benyújtási kötelezettség
és az adóbevallásban megállapított, elszámolt, bevallás-benyújtással egyidejűleg esedékes adó
megfizetésének elhalasztását 2020. szeptember 30-ig, ha a bevallás-benyújtás 2020. április 22-e és 2020.
szeptember 30-a között esedékes.
Tekintve, hogy az adóelőleg bevallása is az adó bevallásával egyidejű, a kormányrendelet, majd
elfogadást követően törvény arról is rendelkezett/rendelkezik, hogy a 2020-ban kezdődő adóelőlegfizetési időszak első adóelőleg-részlete esedékességekor a korábban bevallott előleg-részletet kell
teljesíteni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig fizetendő előleget).
A következő iparűzésiadóelőleg-fizetési kötelezettség a naptári éves vállalkozások esetében 2020.
szeptember 15-e lehet aktuális, ugyanis nekik eddig kell befizetniük az éves adókötelezettségük
második felét.
Tekintve, hogy az adóelőleg még előző időszak, egészen pontosan a 2019. évi iparűzési adóalapok
alapján /Htv. 39.§, 39/A.§, 39/B.§/ került meghatározásra, ezért, ha a jelenleg kialakult helyzet miatt
már akár szeptember elején előre látható, hogy a vállalkozás adóalapja elmarad a korábbi év adólapjától,
akkor érdemes az előírt adóelőlegek mérséklésére is gondolni.
Ez azt jelenti, hogy az adózó kérheti az önkormányzati adóhatóságtól az előleg módosítását, ha
számításai szerint a tárgyévi várható adója nem éri el a fizetendő adóelőleg éves összegét. Az adózó
kérelmében megjelöli a tárgyévi várható adó összegét (amelyet a teljes tárgyévre vonatkozó
számításokkal támaszt alá), valamint a módosítani kért adóelőleg összegét.
Nagyon fontos az előlegmérséklés iránti kérelemnél megfelelő körültekintéssel eljárnia az adózónak,
mivel az indokolatlan előlegmérséklés mulasztási bírságot vonhat maga után.
Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések
alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai,
amelyeket az iparűzési adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig, számításokkal
is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.
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Amennyiben a kérelemben az adózó az előleg módosításának az indokoltságát számításaival nem
támasztotta alá - és a kérelem alapján az elbírálásához megfelelő információ nem áll rendelkezésre -,
akkor az adóhatóság jogosult felszólítani az adózót hiánypótlásra.
A kérelmet elektronikus úton lehet benyújtani. Az adózó az Elektronikus Önkormányzati
Portálról tudja a kérelem benyújtás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Felhívjuk
a figyelmet itt is arra, hogy az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális
adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.
Benyújtható űrlap: IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM ASP ADO 87M
2017. december 31-éig önálló mulasztási bírság tényállás kapcsolódott az indokolatlan adóelőlegmérsékléshez [régi Art. 172. § (13) bekezdése]. Azonban az újra szabályozott Art., 2018. január 1-jétől
már nem szabályozza önállóan azt a tényállást, ha az adózó nem megfelelően támasztja alá az adóelőlegmérséklést, hanem az általános bírságszabály (Art. 220. §) hatálya alá tartozik ez az esetkör is.
Fontos azt is tudni, hogy nem szűnt meg a jogszabálysértő adóelőleg-mérséklés esetében a
mulasztási bírság megállapításának lehetősége, csupán azt a jogalkotó nem önálló tényállásként
szabályozza, hanem azt beépítette az általános bírságszabályba. Ezért az előlegmérséklés iránti
kérelemnél változatlanul megfelelő körültekintéssel célszerű az adózónak eljárnia, mivel az indokolatlan
előlegmérséklés mulasztási bírságot (Art. 220. §) vonhat maga után.
Mulasztási bírság fizetésére abban az esetben kötelezhető az adózó, ha az előző időszak alapján előírt
adóelőlegének mérséklését kéri az adóhatóságtól, és a mérséklésről bebizonyosodik, hogy az alaptalan
volt.
2018. január 1-jétől a mulasztási bírság mértéke a természetes személy adózó esetében 200 ezer forintig
terjedhet, míg nem természetes személy adózó esetében 500 ezer forintig. Az önkormányzati
adóhatóságnak a mulasztási bírság kiszabása során a mérlegelési szempontokra (Art. 237. §) és az
időbeli korlátra (Art. 238. §) is tekintettel kell lennie.
Az E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!
Jó egészséget kívánunk mindenkinek és köszönjük, hogy adójával hozzájárul Eger megyei Jogú
Város fejlődéséhez!
Eger, 2020. június hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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