
Cegléd – Iparűzési adó előleg módosítási kérelem 
 

Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak 

(év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző 

időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. 

Ha az adóelőleget az adóhatóság egyenlő részletekben írta elő, az adózó indokolt esetben 

kérheti, hogy az adóelőleget ettől eltérő összegekben fizethesse meg. 

Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben lehet kérni. 

Jogosultak köre 

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

Mit kell tennie 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a kérelem elektronikusan 

nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről 

(ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók 

Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére 

az ASP-ADO-87M számú „Iparűzési adó előleg módosítási kérelem" iForm típusú űrlap szolgál. Az 

adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy 

személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az 

eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, 

aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. 

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók 

nyújthatják be: 

• természetes személy, 

• lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, 

• 2021-ben 1.004.400,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő, 

• az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni 

vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló 

bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos. 

Kötelezettségmulasztás 

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan 

adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az 

adókötelezettség jogszerű teljesítésére. 

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az 

adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy 

adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az 

adókötelezettség jogszerű teljesítésére. 



Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, 

nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az 

adóhatóság. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan 

adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. 

Határidők 

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Az elektronikusan vagy papír alapon benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került 

publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Iparűzési adó előleg módosítási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" 

lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "iparűzési adó" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Kapcsolódó nyomtatványok 

meghatalmazás 

Vonatkozó jogszabályok 

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

Fogalmak 

gazdálkodó szervezet: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény (a továbbiakban: Csőd tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet: 

gazdálkodó szervezet: 

https://njt.hu/eli/v01/TV/1990/100
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331


2a) a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, közhasznú társaság, ügyvédi 

iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai 

részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási 

társulat (a víziközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés – ideértve az európai gazdasági 

egyesülést is –, európai területi társulás, egyesület, alapítvány, valamint 

2b) mindazon egyéb jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a személyes joga 

alapján gazdasági társaság vagy más, gazdasági tevékenységet folytató szervezet, amelynek a 

fő érdekeltségeinek központja – a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 

2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 

alapján – az Európai Unió területén található, és az ellene indítható fizetésképtelenségi eljárás 

a 2015/848 EU rendelet hatálya alá esik 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG 

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ 

 

Űrlap száma: ASP-ADO-87M-2019 

 

1. ELŐLAP  

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap 

automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.  

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, - 

Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő 

tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő 

emailcíme, telefonszáma. 

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében 

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. 

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon 

kap választ a hivataltól.  

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat 

meg. 

 

2. FŐLAP  

I. Kérelmező adatai  

Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni. 

 

II. Mérsékelni kívánt előleg(ek) adóéve 

Meg kell jelölni, mely adóévben kéri a mérséklést. A kezdés dátuma nem lehet nagyobb az 

aktuális napi dátumnál. A vége dátum automatikusan töltődik. 

 

III. Előlegek 

Az „Esedékességek dátuma” oszlopában kell feltüntetni a mérsékelni kért előleg fizetési 

kötelezettségek esedékességi dátumát. 

Az első előlegrészlet esedékességének a napja az adóelőleg-fizetési időszak 3. hónapjának 15. 

napja a naptári évvel egyező üzleti éves vállalkozás és magánszemély vállalkozó esetén.  

A második előlegrészlet az előlegfizetési időszak 9. hónapjának 15. napja, a naptári évvel 

egyező üzleti éves vállalkozás és magánszemély adózó esetén.  

Az „Eredeti összeg” oszlopban a megelőző év során beadott Helyi iparűzési adó bevallásban 

feltüntetett összeget kell beírni. Ez az oszlop megegyezik az elmúlt év során beadott 

bevallási főlap „VIII. Adóelőleg bevallása” sorában feltüntetett összeggel! 

A „Mérsékelt összeg” oszlopban a módosított előleg összeget kérjük beírni!  

A „Változás oszlop” automatikusan töltődik. 

 

IV. Mérséklési kérelem és indokolása 

Kérem, hogy a bevallásomban szereplő előleget a III. szerint mérsékelni szíveskedjenek rész 

előtti jelölő négyzet bejelölésével kérheti az adózó a bevallásában szereplő előleg III. pont 

szerinti mérséklését. 

A 2. Indoklás részben a mérséklési kérelem indokait röviden, néhány mondatban kell leírni.  

Az indoklás mező kitöltése kötelező! 
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V. Csatolmányok  

A felsorolásból az Indoklás részében leírtakat alátámasztó dokumentumokat kérjük megjelölni! 

Egyéb esetében beírandó. 

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek: helyiség, dátum. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy 

ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen. 


