
 

  

 

3. Milyen könnyítések érvényesek a HIPA tekintetében? 

 

(i) 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi 

iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségnek és az ezzel egyidejűleg teljesítendő 

adófizetési kötelezettségnek, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg 

bevallás benyújtási kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni. Erre tekintettel 

az adózó a HIPA vonatkozásában a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint a 

2019 adóévre megállapított adó pozitív különbözetét 2020. június 1-je helyett 2020. szeptember 

30-ig fizetheti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. A kedvezmény 

vonatkozik azokra az adózókra is, akik az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége után 

kötelesek adófizetésre. Ilyen esetben az adóalany az általános szabályoktól eltérően nem a 

tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg az adót, hanem ezt 

elhalaszthatja 2020. szeptember 30. napjáig.  

 

(ii) Amennyiben az adózó HIPA adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 

fentiek 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. Fontos ugyanakkor 

kiemelni, hogy az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti 

(tehát a 2020. március 15-ei részlet vonatkozásában nem, csak a 2020. szeptember 15-ei részlet 

tekintetében), ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi 

adóelőleg összegét. Az adóelőleg összegét az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-

bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja 

meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. 

 

 

4. Melyek a beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések? 

 

(i) A számviteli törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra 

hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők, ha 

azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek, 2020. szeptember 30-ig 

meghosszabbodnak azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek 

határidejét ettől a naptól kell számítani. 

 

(ii) Nem vonatkozik a beszámolási kedvezményekre vonatkozó szabály a közérdeklődésre számot 

tartó gazdálkodók beszámolóira (tőzsdei cégek, a bankok, a biztosítók és a befektetési 

vállalkozások), de a fenti adóbevallási és befizetési kedvezmények őket is megilletik. 
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