TISZTELT ADÓZÓ!
Tájékoztatom, hogy 2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv.)
szerint elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek és az egyéni
vállalkozók.
A gazdálkodó szervezet cégkapuja, az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye
(ügyfélkapu) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Az adóhatóság minden egyéni vállalkozónak elektronikus úton (ügyfélkapura) küldi
meg a határozatokat. Az adószámla egyenleget folyamatosan nyomon tudják követni
elektronikus úton. A tárgyévi adókötelezettség körülbelül március első napjaitól látható
a számla egyenlegen. (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) A rendszer, amennyiben
beállításra került, akkor az ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címre küld értesítést,
hogyha küldeménye érkezik. A küldemények 30 napig érhetőek el és tölthetőek le, a
harminc nap letelte után törlődnek az üzenetek. Amennyiben nem veszik át (nem töltik le) a
leveleket, erről az adóhatóság meghiúsulási igazolást kap, így a küldemény kézbesítettnek
minősül. Legyenek szívesek figyelni az ügyfélkapujukat!
Jelenleg folyamatosan zajlik a gépjárműadó 2020 évi határozatok kiküldése. Azokról az
autókról készül határozat, amelyeknél adómérték változás történt, valamint az újonnan
vásárolt autók esetében. Minden határozat mellé egyszerre kettő darab csekk kerül
kiküldésre, a márciusi és a szeptemberi.
A határozatok a kézhezvételtől számított 15 napon belül válnak véglegessé (jogerőssé). A
folyószámla egyenleg értesítőn csak azoknak a gépjárműveknek az adója fog látszódni,
amelyek véglegessé váltak.
Az egyenlegértesítők később kerülnek kiküldésre, még a befizetési határidő előtt. Az első
félévi adó befizetési határideje 2020. március 15.
A postán kiküldött értesítők mellé szintén 2 db csekket mellékelünk, így a második félévi
befizetési határidő előtt értesítő NEM kerül kiküldésre. A második félévi adó befizetési
határideje 2020. szeptember 15.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 22.§
(2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után
felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására,
illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint
elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési
feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és felszámított
késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.
Mivel az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek ezért ők a
folyószámla egyenleg helyett egy tájékoztatást fognak kapni az ügyfélkapujukra.
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