
ADÓZÓKNAK  -  T U D N I V A L Ó K 
 

A napokban mindenki megkapja az adószámla kivonatot az I. félévi adófizetési kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 

számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett 

adózó  belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással 

köteles teljesíteni. 

• készpénz átutalási megbízás (hagyományos sárga csekk): fontos az adózó adóazonosítója, 

vagy az adóhatóság által alkalmazott nyilvántartási számnak (mutatószám)  és lakcímének 

feltüntetése.  

• banki átutalás:  fontos az adózó nevének, lakcímének és adóazonosítójának vagy az adózó 

nevének és az adóhatóság által alkalmazott nyilvántartási számának (mutatószám) feltüntetése.  

Kérjük, hogy ha a hozzátartozó adóját is utalják , ez mindig a fent felsorolt adatok megadásával 

külön sorban történjen.   

Az adó befizetéseket adózókra könyveljük és pl. gépjárművek esetén nem rendszámra!!  

A rendszám megadása nem helyettesíti a fent leírt adatok megadását!!  

 

Sok esetben tapasztaljuk, hogy az adózók  családtagok adóját saját bankszámlájukról egyenlítik ki és 

nem adják meg a beazonosításhoz szükséges adatokat. Több alkalommal egy összegben utalnak, több 

adózó adójának kiegyenlítésére (pl. férj-feleség) történik az utalás. Az Adóhatóság nem tudja 

szétbontani az összegeket, ezért, ha a kiegyenlíteni kívánt adót nem tudjuk egyértelműen adózóhoz 

rendelni, nem kerülnek bekönyvelésre. Ezeket függő tételként tarthatjuk nyilván. illetve, ha szerepel az 

adót átutaló személy a nyilvántartásunkban, akkor az Ő számlalapjára kerül bekönyvelésre az egész 

összeg, függetlenül, hogy van-e adófizetési kötelezettsége vagy nincs.  

További problémát okoz, hogy az átutaláskor nem a megfelelő számlaszámokra utalják az adókat, pl. 

gépjárműadót és pótlékot egy összegben utalják a gépjárműadó számlára, ebben az esetben is a 

gépjárműadó számlára kerül az összeg bekönyvelésre, a pótlék számlán viszont megmarad a hátralék.  

A fentiek alapján kérem a T. Adózókat, hogy befizetési kötelezettségüket mindig a megfelelő 

számlára, pontos adatok megadásával szíveskedjenek teljesíteni a további kellemetlenségeket 

elkerülése érdekében.  

Az adóhatóság főszámláinak számlaszámai: 

10402881 – 50515153 - 52531041 Építményadó bev.  

10402881 – 50515153 - 52531058 Iparűzési adó bev.  

10402881 – 50515153 - 52531065 Gépjárműadó bev.  

10402881 – 50515153 - 52531096 Bírság bev.  

10402881 – 50515153 - 52531106 Pótlék bev.  

 

A mostani kivonaton  (mivel új, kötelező  programmal dolgozunk!) az idei évtől adóköteles 

gépjárművek, valamint azok, melyeknek az idei évtől változik az adófizetési kötelezettsége (pl. csökkent 

az adója) tájékoztató jelleggel szerepelnek véglegesítés alatt álló tételként megjelölve. Ezek a tételek a 

kivonat mellé kiállított csekken nem szerepelnek. 

 

Ezekre az adótárgyakra új határozatot és csekket kapnak a napokban! 

Amennyiben további kérdésük van, keressenek meg személyesen ügyfélfogadási időben vagy 

telefonon a 337-101/19 melléken. Személyes megkeresés alkalmával csak adózónak illetve 

meghatalmazás alapján meghatalmazottnak adunk konkrét adatokról információt. Telefonos 

megkeresések alkalmával kizárólag általános tájékoztatás adható. 

 

Félfogadási idő :  

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.30  

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00  

Péntek: 8.00 – 12.00                                                                          

Adóhatóság 


