
A D Ó N A P T Á R 
 
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések: 

 

Általános rendelkezések  
Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 1000 forintot el nem érő adót - ide nem 
értve az idegenforgalmi adót - az adózónak nem kell megfizetnie, és az önkormányzati 
adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. 

 
A) Helyi adók 
1. Kommunális adó, iparűzési adó  
a)  A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell az adót 

az adóév március 15-éig, illetve  
szeptember 15-éig 

megfizetnie. 
b)  A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben  

az adóév március 15-éig, illetve 
szeptember 15-éig  

fizet.  
c) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő 

kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves 
fizetendő adó összegére   

az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig 

kell kiegészítenie.  
d) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 

tevékenység befejezése napján kell megfizetni.  
e) A  vállalkozó  a  megfizetett  adóelőleg  és  az  adóévre  megállapított  tényleges  adó   

különbözetét  
az adóévet követő év május 31-éig 

fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.  
f) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra 

kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.  

 

2. Idegenforgalmi adó  
a)  Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót a z adózónak 

a beszedést követő hó 15 napjáig  
kell az adóhatósághoz befizetnie. 

 

 

B) A belföldi rendszámú gépjárművek adója 

 
a)  Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után – a b) pontban foglaltak kivételével – 

a gépjárműadót félévenként, két egyenlőrészletben  
az adóév március 15-éig, illetve 

az adóév szeptember 15-éig  
fizeti meg.  

b) Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos 
részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül fizeti meg.  

 
C) Talajterhelési díj  

Az adózó a talajterhelési díjat   
az adóévet követő év március 31-éig 

fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. 
 


