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Tisztelt Vállalkozó! 

A 2014. évről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény értelmében:  

2015. június 1. 
Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2014. évben az adóalap 2 %-a. 

 

Tájékoztatjuk a vállalkozókat/vállalkozásokat, hogy a 26/2012. (XI.30.) sz. helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 
értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan – 2014. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja 

meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. 
A 2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyel-
met, hogy ha  a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időará-
nyosan vehetik figyelembe a kedvezmény összegét!  Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de ma-

ximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/11. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni! 
Azon adózóknak (vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-

mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól! 
 

A bevallás VIII. számú blokkjában – 2015. szeptemberében és a 2016. márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani! 
2015. évtől Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó mértéke 1,9%, az előlegek bevallásánál már ezzel a mértékkel kell számolni! 
A 2015. SZEPTEMBER 15-IG ESEDÉKES ADÓELŐLEG ÁLTALÁNOS ESETBEN A 2014. ÉVI ADÓALAP 1,9%-ÁNAK 
100 FT-RA KEREKÍTETT ÖSSZEGE ÉS A 2015. MÁRCIUS 15-IG ESEDÉKESSÉ VÁLT, (BEVALLOTT) ADÓELŐLEG 

POZITÍV KÜLÖNBÖZETE. 
A 2016. MÁRCIUS 16-IG ESEDÉKES ADÓELŐLEG ÖSSZEGE ÁLTALÁNOS ESETBEN A 2014. ÉVI ADÓALAP 1,9 %-

ÁNAK A FELE. 
Azon vállalkozóknak/vállalkozásoknak, akik a bevallásukban adóalap csökkentő tételként közvetített szolgáltatást és/vagy 
ELÁBÉ-t kívánnak érvényesíteni – a levonhatóság korlátossága miatt – az „E” betétlapot is ki kell tölteniük (Helyi adókról 

szóló 1990. évi C. tv. 39.§)! 

AZ ADÓBEVALLÁS ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN! 

Az adóbevallási és befizetési naptár 2015/2016. évben állandó jellegű iparűzési tevékenységet folyamatosan végzők esetében a 
következők szerint alakul/alakult:  
 

Határidő Kötelezettség 

2015. március 16. 2015. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2013. évi bevallás VIII/3. pontja alapján 

2015. június 1. 2014. adóévi bevallás benyújtása (egyidejűleg az előlegek bevallása), valamint a 2014. évre 
megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó közötti különbözet megfizetése, visszaigénylése 

2015. szeptember 15. 2015. évi II. félévi adóelőleg befizetése a 2014. évi bevallás VIII/2. pontja alapján 

2015. december 21. 2015. évi adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása és befizetése 

2016. március 16. 2016. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2014. évi bevallás VIII/3. pontja alapján 

A fenti időpontok a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságokra nem vonatkoznak. 

 

Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi ipar-
űzési adó beszedési számlára kell megfizetni! Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyil-

vántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni! 

 

A vállalkozó/vállalkozás az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve 
igényelheti vissza! A 100 forintot el nem érő adókötelezettséget az adózónak nem kell megfizetnie, illetve a 100 forintot el nem 

érő adó-visszatérítést az adóhatóság nem utalja ki! 
 
A 2014. évi HIPA bevallás kitöltését segítő excel nyomtatvány és az adózással kapcsolatos egyéb információk a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon az ügyfélterminál/adóügyek alatt elérhetők. Az adóbevallások benyújtásának elma-
radása, illetőleg annak késedelmes teljesítése esetén a többször módosított 2003. évi XCII. tv. 172. §-a alapján mulasztási bír-
ság állapítható meg, ezért ismételten kérjük a határidő pontos betartását! 
 
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz 
fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon: 49/548-044, 49/548-021.  
Tiszaújváros, 2015. április                      Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Adó és Végrehajtási csoport 


