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Tisztelt Adózó!
Tájékoztatom, hogy az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (továbbiakban art.) 32.
§ (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell
bevallást tenni. Kérem, hogy ezt a Lőrinci város honlapján szereplő iparűzési adóbevallási
nyomtatványon tegye meg.
Felhívom szíves figyelmét, hogy bevallását időben, helyesen és hiánytalanul jutassa el
hatóságomhoz ellenkező esetben, hatóságom élhet a jogszabályban biztosított kiszabható
bírság előírásával.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényben (továbbiakban Art). 172. § szerint a
magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható, ha (1) bekezdés (b) pont a bevallási, vagyonszerzési illetékkel
kapcsolatos bejelentési (a továbbiakban együtt: bevallási) kötelezettségét a bevallás
határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően
késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem).
Az Art. 172. § (1) bekezdés (a) pontja a bejelentési (bejelentkezési, változás bejelentési),
adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy
hiányosan teljesíti.
Az Art. 172. § (10) bekezdése szerint hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély
20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a
késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.
Az Art. 26.§ (1) Az adót, a költségvetési támogatást - ha törvény előírja - az adózó köteles
megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás).
Az Art. 42. § (1) Az adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózó önadózás útján teljesíti.
Az Art. az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések általános rendelkezésekről
szóló II. mellékletének e) pontja szerint a vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti
meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.
Felhívom szíves figyelmét a fizetési határidő betartására. Hatóságom június 01. napján a
meg nem fizetett adókra megindítja, külön értesítés nélkül a végrehajtási eljárást!
Az elmulasztott bevallások miatt hatóságom minden esetben bírság kiszabásával fog élni.
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