
Tájékoztatás Helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségről 

A Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 

adózási könnyítésekről szóló 

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete  

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 

1. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: 

 „Az  adózó az  e  rendelet hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és 

soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az  ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési 

kötelezettségét, valamint a  következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. 

szeptember 30-ig teljesítheti.” 

 

1. A vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt) kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be 

adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változás bejelentést az önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet: 

 a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál 

(https://ohp.asp.lgov.hu/) keretében. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), 

ennek hiányában az űrlapok csak nyomtathatóak. 

 e-Papír szolgáltatás keretében (https://epapir.gov.hu/), mely azokban az eljárásokban alkalmazható, amelyek esetén az 

Önkormányzati Hivatali Portál, ún. ASP űrlappal nem támogatott. 

 helyi iparűzési adó bevallás tekintetében Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁNYK rendszerén keresztül. 

 

2. Őstermelők 

 a Gégény község honlapjáról (www.gegeny.hu) letölthető nyomtatványon is teljesítheti.  

 az ügyfélkapun keresztül is tudnak adóbevallást/adatbejelentést beküldeni. Az ehhez szükséges ANYK keretprogram 

letölthető a NAV honlapjáról. Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az elektronikus beküldéshez ügyfélkapuval kell 

rendelkezni, illetve bizonyos esetekben meghatalmazás szükséges (amennyiben nem saját néven nyújtanak be bevallást) 

így erre kérjük, hogy szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani.  

 Ügyfélkapu hiányában a bevallások az ANYK rendszerben történő kitöltést és kinyomtatást követően továbbra is 

beadhatók postán, vagy a hivatal bejárata elé kihelyezett dobozban elhelyezve. 

 

Az iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok 

  

2019. évi iparűzési adó bevallás benyújtásra elektronikus ügyintézés keretében az E-Önkormányzat portálon van lehetőség. az 

elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap.  Természetesen a helyi iparűzési adóbevallások benyújtására szolgáló Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 

biztosított HIPA jelű nyomtatványok továbbra is használhatók. 

 

A helyi iparűzési adóbevallásokat az E-önkormányzati portálon az alábbi módon érheti el: 

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Gégényt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt 

követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig a helyi 

iparűzési adót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. 

Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval 

pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt. 

  

Őstermelő esetében, ha az elektronikus bevallás valamely oknál fogva nem megoldható, a papír alapú 2019. évi bevallás 

nyomtatványt, valamint a bevallást helyettesítő nyilatkozatot letöltheti http://gegeny.hu/letoltheto-nyomtatvanyok.php oldalon. 

 

Ügyintéző neve, elérhetősége 

Ráczné Sári Anna 

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal  

Gégényi Kirendeltsége  

4517 Gégény, Dombrádi út 2 

Telefon: +36 (45) 463-014 

E-mail: polghiv@gegeny.hu 
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