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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-BEHA JELŰ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

Tisztelt Adózó!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41/A. §-a értelmében az adóalany a
jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót - önálló adónemként - fizethet. Az
adóbevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben
esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott
adót az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében
kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig.
Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani, amely kötelezettség
az iForm ASP-ADÓ-BEHA jelű bevallási nyomtatványon teljesíthető.
A Htv. az előrehozott adó befizetését követően garanciális korlátként határozza meg, hogy az ilyen
módon befizetett adó nem kérhető vissza, nem minősül túlfizetésnek. Az előrehozott adó bevallása
önellenőrzéssel nem helyesbíthető.
Az útmutató segítséget nyújt a bevallás pontos kitöltéséhez, támogatja az ügyintézés gyors és jogszerű
teljesítését.

Előlap
A beküldő adatai: (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve,
születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító
jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése,
előzmény információ).
Főlap
I. Az adóalany adatai: (adózó jellege, neve, születési neve, születési helye, anyja neve, adóazonosító
jele, adószáma, statisztikai számjele, székhely/lakóhely, levelezési cím, az adatbejelentést kitöltő neve
és telefonszáma).
II. Az előrehozott adó összege: Ebben a sorban az előrehozott adó teljes összegét kell feltüntetni.
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Betétlap
Az előrehozott helyi adó részletezésére szolgáló betétlapon meg kell nevezni a jövőben esedékessé váló
adót, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességének időpontját, illetve az
önkormányzati adóhatóság által beszámítandó előrehozott adó összegét (forintban).
Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse a Közigazgatási és Hatósági
Iroda ügyintézőjét a 296-1400 telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Közigazgatási
és Hatósági Iroda (1181 Budapest, Városház utca 16.) I. emelet 102-es hivatali helyiségében.
Továbbá időpont foglalásra is van lehetőség honlapunkon: https://www.bp18.hu/polgarmesterihivatal/idopont-foglalas

