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Tájékoztató a 2020. évi első félévi helyi adó és gépjárműadó 

kötelezettségek teljesítéséről  
 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a helyi adók (építményadó, tételes iparűzési adó/iparűzési 

adóelőleg), továbbá a gépjárműadó tárgyévi első féléves összegeit - főszabály szerint -  

 

2020. március 16.-áig lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2019. 

november 15.-től hatályos 22.§ (3) bekezdése szerint „Az önkormányzati adóhatóság az 

adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról 

elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás 

benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása 

szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. 

A fentiek alapján az önkormányzati adóhatóság a márciusban esedékes fizetési 

kötelezettségekről, továbbá a lejárt esedékességű adóhátralékokról a következő módón értesíti 

az érintetteket:  

 a természetes személyek (nem egyéni vállalkozók) részére a 

gépjárműadó és az építményadó tárgyévi összegéről postai úton számlaegyenleg 

értesítés kerül kézbesítésre, amennyiben az adott adótárgy (gépjármű) 

adóösszege 2020-ban nem változik az előző évhez képest. Az értesítőhöz minden 

esetben az első félévi adó összegét tartalmazó, előre kitöltött, gépi készpénz-átutalási 

megbízást (csekket) mellékeltünk.  

 

 a természetes személyek (nem egyéni vállalkozók) a 

gépjárműadó és az építményadó tárgyévi adó összegéről postai úton határozatban 

értesülnek, amennyiben az adott adótárgy (gépjármű) adóösszege 2020-ben 

változik az előző évhez képest, illetve az adott adótárgy adózónál első ízben kerül 

adóztatásra településünkön. A határozatokhoz minden esetben „üres” (kitöltés 

nélküli) készpénz-átutalási megbízást (csekket) mellékeltünk. Az adó első félévi 

részletét ebben az esetben - 2020. március 16-át követően – legkésőbb a határozat 

véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. 

 

 az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes 

személyek – ideértve a KATA adóalanyokat és a tevékenységüket szüneteltető 

egyéni vállalkozókat is - számlaegyenlegükről elektronikusan értesülnek, mely 

értesítést az adóhatóság ügyfélkapun (KÜNY tárhely) keresztül küldi meg az 

érintettek részére.  

 



 az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes 

személyek - ideértve a KATA adóalanyokat és a tevékenységüket szüneteltető 

egyéni vállalkozókat is - azon építményadó és gépjárműadó tárgyévi adó összegéről 

elektronikus úton határozatban értesülnek, amennyiben az adott adótárgy 

(gépjármű) adóösszege 2020-ban változik az előző évhez képest, illetve az adott 

adótárgy adózónál első ízben kerül adóztatatásra településünkön. Az értesítést az 

adóhatóság ügyfélkapun (KÜNY tárhelyen) küldi meg az érintettek részére. Az 

adó első félévi részletét ebben az esetben - 2020. március 16-át követően – legkésőbb 

a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. 

 

 a gazdálkodó szervezetek mind a számlaegyenlegükről, mind a változás miatt 

megküldött gépjármű és építményadó határozatokról kizárólag elektronikus úton 

értesülnek a szervezet cégkapuján keresztül. 

A helyi adó (építményadó, helyi iparűzési adóelőleg, KATA tételes adó) és gépjárműadó 

esedékes részleteit, illetve az esedékes hátralékokat az értesítésben, illetve határozatban 

feltüntetett OTP Bank Nyrt.-nél vezetett adószámlákra kell megfizetniük. Az 

adókötelezettségek befizetésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:  

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó (természetes 

személy) esetében  

 fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy a 

postahivatalokban készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekkel) kártyával 

vagy készpénz ellenében teljesítheti, vagy  

 

 a géppel kitöltött teljes megszemélyesítésű - QR kóddal ellátott - sárga 

csekkek alkalmasak az „iCsekk" vagy más pénzintézeti mobil applikáció 

szolgáltatással történő befizetésre is, illetve  

 

 a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál helyben is lehetőséget biztosítunk a 

bankkártyával történő adófizetésre.  

 

 A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési 

kötelezettségét főszabály szerint belföldi pénzforgalmi számlájáról történő 

átutalással köteles teljesíteni.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján 2019. április 1.-

jétől az OTP Bank fiókjaiban a készpénz-átutalási megbízások (sárga csekkek) 

hagyományos befizetési lehetősége megszűnt! Ha a befizető mégis az OTP Bank fiókjaiban 

történő személyes készpénzfizetést preferálja, úgy befizetéseit a csekken szereplő adatok 

beolvasásával továbbra is megteheti. A befizetés igazolása céljából a jövőben - a 

feladóvevény helyett – pénztárbizonylat kerül kiadásra. 

Átutalás, illetve az OTP Bank fiókjaiban történő készpénz befizetés során kérjük, hogy a 

közleményben az adóazonosító jelet/adószámot vagy a könyvelési azonosítót is 

szíveskedjenek feltüntetni.  

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint 

kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala 



nélkül felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.  Az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (Art.) értelmében a 2019. január 1-jét követően esedékessé váló 

kötelezettségek esetében a késedelmi pótlék mértéke jelentősen emelkedett. A pótlék 

mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 

százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része, jelenleg évi 5,9 %.  

 

A „Számlaegyenleg értesítővel” kapcsolatban telefonon (helyi iparűzési adó 49/548-044; 

49/548-021 építményadó 49/548-027; 49/548-021 gépjárműadó: 49/548-025; 49/548-021) 

érdeklődhetnek, illetve ügyfélfogadási időben (hétfő: 13h-16h, szerda: 8h-18h, péntek: 8h-

12h) a Polgármesteri Hivatal Adó és Végrehajtási Csoportjánál személyes egyeztetésre is 

lehetőséget biztosítunk.  
 

 

Tiszaújváros, 2020. február         Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,  

            Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,  

                Adó és Végrehajtási Csoport 

 


