
Cegléd – Bevallás előrehozott helyi adóról 
 

Az adóalany iparűzési adó esetében a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel 

előrehozott adót fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást 

kell benyújtani. 

Jogosultak köre 

Az adózó vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja. 

Mit kell tennie 

Az adóalany iparűzési adó esetében a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel 

előrehozott adót fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást 

kell benyújtani. A bevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott 

adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen 

rendelkezés hiányában az előrehozott adót – vagy, ha az adóalany rendelkezésében 

megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be 

nem számított összegét – az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség 

összegébe, az esedékesség sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési 

kötelezettség erejéig. A bevallás önellenőrzéssel nem helyesbíthető. 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a bevallás elektronikusan 

nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről 

(ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók 

Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére 

az ASP-ADO-BEHA számú „Bevallás az előrehozott helyi adóról" iForm típusú űrlap szolgál. Az 

adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy 

személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az 

eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az 

adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.  

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók 

nyújthatják be: 

• természetes személy, 

• lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,  

• 2021-ben 1.004.400,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,  

• az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján 

egyéni vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi 

ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos). 

Kötelezettségmulasztás 

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének 

valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az 

adókötelezettség jogszerű teljesítésére. 



Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az 

adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy 

adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kiszabásával ismételten felhívja az 

adókötelezettség jogszerű teljesítésére. 

Kötelezettség megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem 

természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az 

adóhatóság. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan 

adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása 

Határidők 

Hatóságra/ügyintézőre vonatkozó határidők: Az ügyintézési határidő a bevallásnak az 

eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését 

követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 

harminc nap. 

Ügyfélre vonatkozó határidők: Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg 

bevallást kell benyújtani. 

Benyújtandó dokumentumok 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Bevallás előrehozott helyi adóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" 

lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

A határozat ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a Ceglédi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel 

lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. 

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden 

megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a 

Cegléd Város Önkormányzatának 11742025-15394772-03470000 számú közigazgatási 

hatósági eljárási illeték beszedési számlája javára kell megfizetni. 

Kapcsolódó nyomtatványok 

meghatalmazás nyomtatvány, amennyiben az adózó meghatalmazottja kíván eljárni 

Egyéb alkalmazások 

Egyéni vállalkozók nyilvántartása 

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/


Vonatkozó jogszabályok 

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény 

Fogalmak 

adóév: az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik, továbbá a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvényben (a továbbiakban Számv. tv.) meghatározott beszámoló adataira 

épülő adó és adó jellegű kötelezettségek tekintetében a Számv. tv. szerinti üzleti év, 

hibás bevallás: az a bevallás, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt 

kijavításnak van helye, vagy a bevallás adóhiányt nem eredményező hiányosságát az 

adóhatóság tárja fel. 

 

https://njt.hu/eli/v01/TV/1990/100
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/153
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/153

