
Tájékoztatás Egyenlegértesítők (Adószámla kivonat) küldéséről 

Tisztelt Adózók/Lakosság! 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet 22. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján, ha az adószámla ezer forintot meghaladó összegű tartozást vagy 

túlfizetést mutat, az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának adónemenkénti 

egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi 

pótlékról az adózó részére (papír, illetve elektronikus formában) szeptember 10-ig értesítést ad 

ki. 

Adóhatóságunk által megküldött adószámla kivonat tartalmazza a 2020. év első és második 

félévi fizetési kötelezettségét, a fennálló hátralékát/túlfizetését, valamint a - befizetés 

késedelme vagy elmaradása esetén - a felszámított késedelmi pótlékot. A helyi adó 

(magánszemély kommunális adója, iparűzési adó) és gépjárműadó első félévi pótlékmentes 

megfizetésének határideje 2020. március 16. napja, a második félévi adó pótlékmentes 

megfizetésének határideje 2020. szeptember 15. napja. A postai úton történő befizetés 

teljesítéséhez mellékeljük az egész évre vonatkozó csekkeket.  

Amennyiben lejárt esedékességű tartozása van, a kivonat kézhezvételekor fizetendő összegen 

felül a befizetés napjáig további késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek pontos összegéről az 

Enyingi Polgármesteri Hivatalnál (Hatósági és Adóigazgatási Osztály-Enying, Kossuth utca 

26.) szíveskedjen érdeklődni. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti 

igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt 

mértékének 365-öd része. 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi 

pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi 

fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell 

teljesítenie. 

Felhívom figyelmét, hogy adófizetési kötelezettségét a megfelelő számlaszámokra 

szíveskedjen teljesíteni, a közlemény rovatában pedig kérem az azonosítószámát 

(adóazonosító jel vagy adószám vagy mutató) feltüntetni. 

Amennyiben az általunk küldött adószámla kivonat adataiban eltérést tapasztal, kérem azt 

adóhatóságunknál egyeztetni. (Tel:22/572-640). Ha az értesítőben jelzett adóját időközben 

megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása. Amennyiben a befizetést nem a 

megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámlája javára, 

írásban rendelkezhet. 

Kérjük, figyeljen a befizetési határidők pontos betartására, önkéntes teljesítés hiányában az 

adóhatóság végrehajtási eljárást indít az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján. 

                                                                                               
 



 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről 

 

 

2018. január 1-jét követően Enying Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult 

adóügyekben, a gazdálkodó szervezetek (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) 

kapcsolattartása elektronikus formában történik, azaz tárhelyre történik a levelezés. A 

megváltozott kapcsolattartási mód miatt kérjük Önöket, hogy feltétlen nézzék elektronikus 

levelezésüket és elektronikus tárhelyeiket (cégkapu, Központi Ügyfélregisztrációs 

Nyilvántartáshoz tartozó tárhely /KÜNY tárhely/. 

Önkormányzati adóhatóságunk felhívja a szíves figyelmüket arra, hogy az önkormányzati 

adóügyek intézése során az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, 

az üzleti adatok, tovább az adótitok megőrzésére. Az ügyfelek személyes érdekeinek 

védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével 

kapcsolatos információkat csak azon illetékes személyek részére tudjuk megadni, akik 

személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják. 

Konkrét adózási információkról az ügyintézőinkkel való egyeztetést követően van lehetőségük 

tájékozódni. Telefonon csak általános tájékoztatást van módunkban adni. 

 

                                                                                              Dr. Bodor Katalin jegyző 

                                                                                               nevében és megbízásából: 

                                                                                                  Körözsi Sándor s.k. 

                                                                                                     adóügyi referens 

 

(Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Enying Város sikeréhez és fejlődéséhez!) 

 

 


