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Jegy zője
Tájékoztató a 2014. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásra

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi
XCII. törvény és a helyi iparűzési adóról szóló módosított 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet alapján a 2014.
évi tevékenységről adóbevallást kell készíteni, melyet 2015. május 31-ig kell benyújtania vagy megküldenie –
kivéve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózót - az Adóhatósági Irodának.
A nyomtatvány elérhető és kitölthető a www.salgotarján.hu – A korábbi városi honlap (archív) E-hivatal – Adóhatósági Iroda – Letölthető nyomtatványok – Helyi iparűzési adó címen.
Kérem, hogy az itt kitöltött és vonalkóddal ellátott bevallást nyújtsa be az Adóhatósági Irodához! Az
aláírás nélkül megküldött bevallás ez esetben sem fogadható el. A bevalláshoz kapcsolódó lapok kitöltése
kötelező. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.
Az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a vállalkozó tevékenységét nem gyakorolta és
árbevétele nem keletkezett.
A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha
a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan,
vagy nem teljesíti, továbbá a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság
felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti, és késedelmét nem menti ki, vagy bevallási
kötelezettségét nem teljesíti.
Tájékoztatom, hogy a 45/2011.(XII.15.) Ör. sz. rendelet értelmében a 2015. I. félévi helyi iparűzési
adóelőleg fizetési határideje május 15-e, a II. félévi előleg fizetési határideje szeptember 15-e.
Az egyéni vállalkozók részére megküldött készpénzátutalási megbízáson az adóbevallásban kiszámolt
pozitív különbözet összegét kell rendezni 2015. május 31-ig. Más vállalkozásoknak átutalással kell
teljesíteni a 10402142-49565051-57501128 sz. Helyi iparűzési adó beszedési számlára. A bevallásban
megállapított túlfizetés 2015. május 31-től igényelhető vissza, melynek kiutalását az iroda 30 napon belül
teljesíti.
A befizetések késedelmes teljesítése esetén a fizetendő késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része.
Felhívom a figyelmét, hogy a hatályos egységes szerkezetű helyi adókról szóló rendelet teljes terjedelmében
megismerhető, elérhető a következő címen:
www.salgotarjan.hu-A korábbi városi honlap (archív)-Önkormányzat-Helyi rendeletek
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