
Tisztelt Adózók! 
 

Az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. §-

a alapján az önkormányzati adóhatóság minden évben (legkésőbb) szeptember 10-ig az adózó 

adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai 

után felszámított késedelmi pótlék mértékéről az adózó részére értesítést küld.  

 

 

Az adószámla-értesítők megküldése két módon történhet:  

 

1. Postai küldeményként:  

Amennyiben az adószámla-értesítő postai küldeményként csekkel érkezik Önhöz, a csekk al-

kalmas az iCsekk szolgáltatással történő adófizetésre is, mivel tartalmazza a QR kódot. Az 

iCsekk befizetés esetén a QR kóddal ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését köve-

tően annak segítségével beolvasható és befizethető.  

 

2. Elektronikus úton: Cégkapura, Ügyfélkapura 

Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik az elektronikus kapcsolat-

tartást választották, részükre az elektronikus tárhelyekre (ügyfélkapu, Cégkapu) kerül kikül-

désre az adószámla értesítő. 

 

Ezért fontos az elektronikus tárhely folyamatos figyelemmel kísérése! 

 

 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a 

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 

számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.  

 

Az elektronikusan, csekk nélkül megküldött adószámla-értesítők esetében adózóink az alábbi 

módokon tehetnek eleget adófizetési kötelezettségüknek:  

 

• Belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással, ahol a közlemény rovatba kérjük 

feltüntetni az adóegyenlegen szereplő „Mutató” számot, az adószámot vagy adóazono-

sító jelet.  

• Az E-önkormányzat portál nyitólapjára (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) kattintva 

az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezett-

ségét (pl.: iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó, telekadó, gépjárműadó, stb.) 

elektronikus úton is teljesítheti az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.  

 

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfélkapus bejelentkezés szükséges, 

és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.  

 

Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval 

az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató 

megterhelte, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót pos-

tára adták.  

 

 

  Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  

jegyző  
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