
Adózási naptár 

Helyi adónaptár 

Határidő Adónem Az adófizetés és adóbevallás jogcíme 

 Ideiglenes iparűzési 
adó 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után iparűzési adó 
bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját 
követő hónap 15. napja.  

 Iparűzési adó KATA adóalanyok tételes adóba való bejelentkezésének a 
határideje a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától 
számított 45 napon belül. 

 Jövedéki adó Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentésének 
a határideje a tulajdonszerzést követő 15. nap.  

   

2019. január 15. Építményadó Az építményadó kötelezettségében bekövetkezett változások 
bejelentése (Art. 18.§, 2. sz. melléklet II/A. 4. pont) 

2019. január 15. Iparűzési adó Adókedvezményt igénybevevő KATA vállalkozások 
adóbevallás benyújtási kötelezettsége (Htv. 39/B. § (6) bek. 
b) pont) 

2019. január 15. Magánszemély 
kommunális adója 

A magánszemély kommunális adója kötelezettségében 
bekövetkezett változások bejelentése (Art. 18. §, 2.sz. 
melléklet II/A. 4. pont) 
 

2019. február 15. Iparűzési adó KATA adóalanyok egyszerűsített, tételes adóalap-megállítás 
be- illetve kijelentkezése (Htv. 39/B. § (9) bek.)  
 

2019. február 25. Termőföld 
bérbeadásból 
származó 
jövedelemadó  

Kifizető adóbevallása 

2019. március 18. Építményadó I. félévi adóbefizetése 

2019. március 18. Gépjárműadó I. félévi adó befizetése 

2019. március 18. Iparűzési adó I. félévi adóelőleg befizetése 
A 2019. I. félévi iparűzési adóelőleg: a 2016. évi iparűzési adó 
50%-a vagy a 2018. évi iparűzési adóelőleg 50 %-a.  
 

2019. március 18. Magánszemély 
kommunális adója 

I. félévi adó befizetése 

2019. március 20. Termőföld 
bérbeadásból 
származó 
jövedelemadó 

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallása 
magánszemélyeknek  

2019. április 1. Talajterhelési díj  Talajterhelési-díj bevallási és befizetési kötelezettsége. 

2019. május 31. Iparűzési adó A 2018. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által 
már 2018. évben befizetett adóelőleg+ feltöltési 
kötelezettség, valamint a tényleges adó különbözet 



megfizetésének esedékessége. (Az adóbevallás benyújtásával 
egyidejűleg kell megfizetni, illetve igényelhető vissza a 
különbözet.) 
  

2019. szeptember 
16. 

Építményadó II. félévi adóbefizetés 

2019. szeptember 
16. 

Gépjárműadó II. félévi adóbefizetés  

2019. szeptember 
16. 

Iparűzési adó II. félévi adóelőleg befizetése.   
A 2019. II. félévi iparűzési adóelőleg a 2018. évi iparűzési adó 
és a 2019. I. félévi iparűzési adóelőleg különbözete.  
 

2019. szeptember 
16. 

Magánszemély 
kommunális adója 

II. félévi adó befizetése 

2019. december 20.  Iparűzési adó Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás 
benyújtása és az adó kiegészítés megfizetése. 
2019. évben csak azon adóalanyok kötelezettek az iparűzési 
adó feltöltésre, akiknek 2018. adóévben az éves szinten 
számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.  
 

 


