
Dátum Esemény Megjegyzés Törvényi háttér
2015.12.20 Feltöltés A 100 MFt-ot meghaladó nettó árbevételű 

adózók adóelőleg feltöltése a várható adó min 
90%-ára.

Art. 32. § (1) bekezdés

2016.01.15 1. KATA bevallás              
2. Bevallás a lefőzőtt 
párlatról                           
3. Idegenforgalmi adó 
bevallása és megfizetése

1. Azok a KATA-s adózók, akik a helyi iparűzési 
adójukat a 2,5 MFt vállalkozási szintű adóalap 
után fizetik az adót és a helyi rendelet által 
biztosított mentességet igénybe szeretnék 
venni, bevallás benyújtásával tehetik meg.            
2. A lefőzött párlat bevallása.

Htv. 39/B. §                                                                                      
Htv. 30. - 34. §                                                                               
Jövedéki tv. 67/A. §

2016.02.15 1. KATA bejelentés                      
2. Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

1. A KATA alanya a változás bejentés 
nyomtatványon tudja az adózási módját 
megváltoztatni.

Htv. 39/B. §                                                                                       
Htv. 30. - 34. §

2016.03.15 Építményadó , telekadó 
I. negyed évi adója; 
gépjárműadó I. félévi 
adó,                Helyi 
iparűzési adó I. félévi 
adóelőleg; 
Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Art. 2. számú melléklet                                                                            
Htv.                                                                                                     
42/2011 (VI.29) számú 
önkormányzati rendelet

2016.03.31 Talajterhelési díj 
bevallása, megfizetése

85/2011. (XII.22.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról

2016.04.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

2016.05.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

2016.05.31 Helyi iparűzési adó 
bevallása és az 
adókülönbözet 
megfizetése.

Art. 2. számú melléklet                                                                            
Htv.                                                                                                     
42/2011 (VI.29) számú 
önkormányzati rendelet

2016.06.15 Építményadó , telekadó 
II. negyed évi adója                 
Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Art. 2. számú melléklet                                                                            
Htv.                                                                                                     
42/2011 (VI.29) számú 
önkormányzati rendelet

2016.07.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

Adónaptár



2016.08.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

2016.09.15 Építményadó , telekadó 
III. negyed évi adója                    
Helyi ipaűzési adó II. 
félévi adóelőleg 
megfizetése          
Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Art. 2. számú melléklet                                                                            
Htv.                                                                                                     
42/2011 (VI.29) számú 
önkormányzati rendelet

2016.10.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

2016.11.15 Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Htv. 30. - 34. §

2016.12.15 Építményadó , telekadó 
IV. negyed évi adója                 
Idegenforgalmi adó 
bevallása, megfizetése

Art. 2. számú melléklet                                                                            
Htv.                                                                                                     
42/2011 (VI.29) számú 
önkormányzati rendelet

2016.12.20 Feltöltés A 100 MFt-ot meghaladó nettó árbevételű 
adózók adóelőleg feltöltése a várható adó min 
90%-ára.

Art. 32. § (1) bekezdés


