Éves SZJA befizetés
Magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak május 20.-ig kell megfizetni az adót.

Járulékbefizetés
A munkáltató vagy egyéni vállalkozó a bérjárulékokat, a tárgyhónapot követő hó 12.
napjáig utalja át a NAV-nak.

KATA
Ha az adózó járulékbevallás helyett kisadózóként működik, a KATA megfizetési határideje
szintén minden hónap 12. napja.
Az éves bevallást február 25.-ig kell készíteni a ’KATA nevű nyomtatványon, és befizetni.

Általános forgalmi adó – ÁFA, Turisztikai hozzájárulás
A bevallás és megfizetésének határideje:
•
•
•

havi gyakoriság esetén tárgyhót követő hó 20. napja
negyedéves gyakoriság esetén a tárgynegyedévet követő hó 20. napja
éves gyakoriság esetén az adóévet követő év február 25.

Társasági Adó – TAO
Az adózónak a társasági adóról az éves bevallást (’29-es nyomtatvány) a következő év május
31.-ig (az év végi zárlatkor) kell elkészítenie és az adókülönbözetet megfizetnie.
Adóelőleget utalni havonta vagy negyedévente kell, a tárgyidőszakot követő hó 20. napjáig.

Helyi iparűzési adó – HIPA
Az iparűzési adót a társasági adóval egy időben (az év végi zárlatkor), a tárgyévet követő
május 31. határidővel kell bevallani és a különbözetet megfizetni.
Előleget utalni minden évben szeptember 15.-ig és március 15.-ig kell.

Innovációs járulék
Amennyiben Ön alanya az innovációs járuléknak, negyedévente (20.-ig) adóelőleg fizetésre,
december 20.-ig feltöltésre, és május 31.-ig éves bevallás benyújtására kötelezett.
A mikro- és kisvállalkozások és egyéni vállalkozók mentesülnek az innovációs járulék fizetési
kötelezettség alól.

Rehabilitációs hozzájárulás
Amennyiben Ön alanya az rehabilitációs hozzájárulásnak, negyedévente (minden negyedévet
követő hó 20. napjáig) köteles benyújtani a ’01-es bevallást és megfizetni az adót.
Ennek az adónemnek csak azok a vállalkozások az alanyai, ahol a foglalkoztatottak
átlagos statisztikai állományi létszám a 25 főt meghaladja.

Cégautóadó
A vállalkozás tulajdonában álló személygépkocsi után a cégautóadót negyedévente (minden
negyedévet követő hó 20. napjáig) kell megfizetni, és a ’01-es nyomtatványon bevallani a
NAV felé.

Gépjárműadó
Az Önkormányzat felé minden év március 15.-ig és szeptember 15.-ig kell megfizetni, akár
magánszemély, akár vállalkozás tulajdonában áll a gépjármű. Bevallás benyújtása nem
szükséges, az önkormányzati határozat alapján fizetendő.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

KIVA
A KIVA hatálya alá tartozó vállalkozok tárgynegyedévet követő hó 20. napjaig előleget
fizetnek.
Éves elszámolást a következő év május 31.-ig (az év végi zárlatkor) kell elkészítenie és az
adókülönbözetet megfizetnie.

Környezetvédelmi termékdíj
Amennyiben Ön alanya a környezetvédelmi termékdíjnak, negyedévente (minden negyedévet
követő hó 20. napjáig) köteles megfizetni az adót.

NÉBIH
A kötelezett 2 részletben január 31, július 31.-ig fizeti meg.

Kamarai tagdíj
Évente március 31-ig.

