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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. II. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzati adóhatósága 2022.
augusztusában
tájékoztatja
az
adózókat
az
adószámlák
aktuális
egyenlegéről.
Az adóhatóság a gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, egyéni vállalkozók) részére az
adóegyenleg tájékoztatót elektronikus formában, cégkapu/ügyfélkapu tárhelyükre küldi meg. Az
Ön, vagy az Ön által képviselt adózó aktuális adóegyenlegének megtekintésére az E-önkormányzati
portál –on az Adóegyenleg lekérdezése menüpontban van lehetősége.
Magánszemély adóalanyok részére postai úton érkeznek meg az egyenlegértesítők és QR-kóddal
ellátott befizetési lapok.
Az adószámla kivonat tartalmazza a 2022. II. félévi, 2022. szeptember 15. napig esedékes helyi
adók összegét, továbbá a kivonat kiállításának napján fennálló tartozás, túlfizetés és felszámított
késedelmi pótlék összegét.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz benyújtott és adóhatóságunk által feldolgozott KKV Nyilatkozat
esetén a helyi iparűzési adó számla 2022. szeptember 15. napi esedékességgel már a csökkentett
adóelőleg összeget tartalmazza.
Tájékoztatom, hogy a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel
összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el, ezért az esetlegesen
fennálló gépjárműadó hátralékot még az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó számlájára kell
teljesíteni.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
A magánszemélyek részére mellékelt, QR-kóddal ellátott befizetési lapok alkalmasak a Magyar
Posta által nyújtott iCsekk mobil fizetési alkalmazással történő befizetésre. A Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán - ügyfélfogadási időben - lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is,
valamint az ASP Elektronikus Fizetési Szolgáltatás segítségével az E-önkormányzat
portálon interneten keresztüli bankkártyás fizetés is teljesíthető. Egy tranzakcióval akár több
adószámlán fennálló kötelezettség is befizethető.
A tárgyi adóknál (építményadó) az adófizetési kötelezettség az év első napján fennálló állapothoz
kötődik, ezért a 2022. január 1. napja után történt eladás esetén is az éves adót kell megfizetni.
Az adószámla kivonattal kapcsolatos információ telefonon az adóhatóság ügyintézőitől kérhető.
Az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok, kérelmek az E-önkormányzati portál –on
találhatóak.
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