
Tisztelt Adózók! 

 

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 

könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A helyi adózást érintő 

változásokról szeretnénk Önöket tájékoztatni.  
 

Helyi iparűzési adó tekintetében 

2020. április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak (társas és egyéni 

vállalkozásoknak) elegendő lesz a helyi iparűzési adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek a 

nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót 

(adókülönbözetet) megfizetni is eddig az időpontig kell. A kedvező szabályok az eltérő üzleti éves 

adózókra is vonatkoznak. A tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési 

vállalkozásoknál is elegendő 2020. szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, illetve befizetni az 

iparűzési adót. 

1. § (4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron 
kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési 
kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 
2020. szeptember 30-ig teljesítheti. 

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben 
foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem 
teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét 
kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 
2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. 

(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig 
lehet benyújtani az adóhatósághoz. 

Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésre állnak az adózási adatok, az iparűzési adóbevallást 

bármikor elkészthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk javasolja is a május végi 

beküldést, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében közreműködő nincs akadályoztatva. 

Azon adózóknak különösen indokolt lehet a bevallás május 31-ig történő benyújtása, akik az 

adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított adójuk (ők adó visszaigénylésre jogosultak, ha 

nincs más adótartozásuk), mielőbb vissza szeretnék igényelni. Adóhatóságunk mindent megtesz 

azért, hogy az adó visszatérítések időtartamát lerövidítve – lehetőség szerint 15 napon belül – a 

túlfizetés összegét visszautalja az adózóknak. Ennek egyik feltétele, hogy az adóbevallások helyesen, 

pontosan és minden szükséges adattal kitöltve kerüljenek benyújtásra. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott Korm. rendelet rendelkezései alapján az adózóknak 

lehetőségünk van fizetéskönnyítési kérelmet (pótlékmentes fizetési halasztás vagy pótlékmentes 

részletfizetés) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjeszteniük az adóhatóság 

felé. 

12. § (1) Az Art. 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére 
kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő 
harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy 
alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést 
engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a 
veszélyhelyzetre vezethető vissza. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy 
írásban nyújthatja be. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 
13. § (1) Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és 

az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 
veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást 
egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha 
az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető 
okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. 

(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 12. § szerinti fizetési 
kedvezmény nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az 
adóhatóság az adózó részére a 12. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó 
elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 
14. § Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó az elektronikus úton folytatott fizetési 

kedvezményi eljárásban a fizetési kedvezmény iránti kérelmét az általános célú elektronikus kérelem 
űrlap szolgáltatás útján is előterjesztheti. 

Az adózó vagy a NAV-on keresztül, vagy az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-

20.asp-lgov.hu) indítva tudja benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást az önkormányzat felé.   

Felhívjuk a figyelmet itt is arra, hogy az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában 

biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését. 

 

Idegenforgalmi adó tekintetében 
 
A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében 2020. április 26-tól - 2020. december 31-ig terjedő 

időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell 

megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie az önkormányzati 

adóhatóság felé. 

 

Az egyébként megállapított, de be nem szedett adót azonban a szálláshely 

üzemeltetőknek - havonta - továbbra is be kell vallania (elektronikusan vagy papír 

alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.  
 
5. § Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, 
befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a 
megállapított adót, ha annak összege nulla. 
 
Nulla forint a megállapított adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt vendég, illetve akkor 

is, ha a Htv. 31. §-a a( - f) pontjában felsorolt adómentes jogcímen tartózkodott a szálláshelyen a 

vendég. 

https://ohp-20.asp-lgov.hu/
https://ohp-20.asp-lgov.hu/
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Így 2020. április 26-tól – 2020. december 31-ig terjedő időszakban a szálláshely üzemeltető 

(adóbeszedő) a fentiek szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell 

tovább fizetnie az önkormányzat felé, a bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az 

adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának. 

 

 

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a bevallott adó alapján az önkormányzat 

kompenzációban részesüljön. 
 

7. § (1) Az 5. § alapján bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem 
térítendő költségvetési támogatásra a települési önkormányzat a (2) bekezdés szerint 
jogosult. 

 
Ezért kérjük, hogy az idegenforgalmi adóra vonatkozó bevallásokat továbbra is 

nyújtsák be. 
 

 

Az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatos ellenőrzést a hivatal munkatársai végzik, bízunk az 

Önök jogkövető magatartásában. 

 

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Balatonmáriafürdő 

község fejlődéséhez és ahhoz, hogy közösen minél előbb legyőzzük a koronavírusból eredő 

járványhelyzetet.  

 

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt! 

  

 

 

 

 

Balatonkeresztúr, 2020. 04. 29. 

 

 

 

 

Galácz György sk.      Mestyán Valéria sk. 

   polgármester              címzetes főjegyző 


