
2021. évi helyi adónaptár

HATÁRIDŐ Az adókötelezettség jogcíme Jogszabályi..........
hivatkozás

Január 15. Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója 
vonatkozásában adóztatást érintő változások adatbejelentése.
KATA vállalkozások iparűzési adóbevallása, amelyek 2020. évben
adókedvezményt érvényesítettek, vagy szüneteltettek.

Art. 18. §
 
 
Htv. 39/B. § (6) bek. b)

Február 15. KATA adóalany adóztatási forma változtatásának bejelentése. Htv. 39/B. § (9) bek.

Február 25. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás 
benyújtása a kifizető által.

Art. 82. §, Szja. tv. 73. §

Kifizetést
követő hó 12.

Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó 
jövedelemadó és a magánszemély által fizetendő jövedelemadó 
befizetése.*

Art. 82. §

Tárgyhó 15. Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és 
az adóbevallás benyújtása.

Art. 58. §
Art. 2. sz. Melléklet II/A. 3)
pontja)

Március 16. Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg,** magánszemélyek 
kommunális adója és a telekadó I. félévi részének befizetése.

Art. 3. sz. Melléklet II. A. 
1.a) pont, 4) pont, II/B.

Március 22. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás 
benyújtása magánszemély által.

Art. 82. §, Szja. tv. 73. §

Március 31. A 2020. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és 
megfizetése.

2003. évi LXXXIX. tv. 20. 
§ (1) bek. és 21/A. § (1) 
bek.

Május 31. A 2020. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 
2020. évben befizetett adóelőlegek, valamint a tényleges adó 
különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával 
egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Art. 2. sz. Melléklet II. A 
1.a) pont
3. sz. Melléklet II/A. 1.c) 
pont

Szeptember_15. A II. félévi építményadó, iparűzési adóelőleg, magánszemélyek 
kommunális adója, telekadó befizetése.

Art. 2. sz. Melléklet II. A. 
1.c) pont, 4), és II/B

* A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a magánszemélynek minden negyedévet követő hó 12.-ig 
kell megfizetnie.
** A 2021. I. félévi iparűzési adóelőleg a 2020. évi adóelőleg 50 %-a.
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