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Kérjük, a közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel az adózó adatait!
Határidő

Az adókötelezettség jogcíme

Jogszabályi hivatkozás

Január 15.

Az magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében
bekövetkezett változások bevallása

Art. 32. § (2) bek.

KATA vállalkozások iparűzési adóbevallása, amelyek 2015.
évben adókedvezményt érvényesítettek

Htv. 39/B. §
(6) bek. b)

Jövedéki adó 2015. évben előállított magánfőzött párlat
utáni bevallás és átalány megfizetése

Jöt. 67/A. §

Február 15.

KATA adóalany egyszerűsített adóalap-megállapítás
bejelentése

Február 25.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
bevallás benyújtása a kifizető által

Art. 176. § (9) bek.

Kifizetést
követő hó 12.

Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó
jövedelemadó és a magánszemély által fizetendő
jövedelemadó befizetése *

Art. 176. § (9) bek.

Tárgyhó 15.

Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése Art. 32. § (4) bek.
és az adóbevallás benyújtása
Art. 2. sz. mell. II.A. 3.b)

Március 15.

A helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális Art. 2. sz. mell. II. A. 1), 3.b),
adója, és gépjárműadó I. félévi részének befizetése
2.b), B. a)

Március 20.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
bevallás benyújtása magánszemély által

Art. 176. § (4) bek.

Május 31.

A 2015. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által
már 2015. évben befizetett adóelőleg és feltöltési
kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének
esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg
fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Art. 32. § (1) bek.
Art. 2. sz. mell. II. A 2.e),.

Szeptember 15.

A II. félévi iparűzési adóelőleg, magánszemélyek
kommunális adója, gépjárműadó befizetése

Art. 2. sz. mell.
II. A. 1), 3.b), 2.b), B. a)

December 20.

Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás
benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

Art. 2. sz. mell. II.A. 2.c)

