Adózási tájékoztató
Tisztelt Ü gyfeleink!
Ismételten tá jékoztatjuk Ö nö ket néhá ny adó zá ssal kapcsolatos tudnivaló ró l:
1) A gépjá rmű adó mértéke 3 évente csö kken, így Ö nö k 3 évente kapnak az adó
mértékének vá ltozá sá ró l hatá rozatot. Ez azt jelenti, hogy nem minden gépjá rmű
tulajdonos kap az idén hatá rozatot! Akinek az egyenlegértesítő jén befizetendő
gépjá rmű adó szerepelt, az a tulajdonos ne vá rjon kü lö n hatá rozatot!
2) A kommuná lis adó mértéke 2003.já nuá r 1. ó ta az idei évben elő szö r vá ltozott meg.
Errő l hatá rozattal értesítjü k Ö nö ket (minden ingatlantulajdonost).
3) A gépjá rmű adó , valamint a kommuná lis mértékének vá ltozá sá ró l szó ló hatá rozataink
kézbesítése folyamatos.
A kommuná lis adó ró l szó ló hatá rozatokat névsor szerint adtuk postá ra.
A gépjá rmű adó ró l szó ló hatá rozat postá ra adá sa – a posta leterheltsége és a nyugdíjak
kézbesítésének első dlegessége miatt – ü temezetten tö rténik.
4) Kérjü k, vá rjá k tü relemmel a hatá rozatokat!
Az első félévi adó befizetése csak a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül szükséges!
Tisztelt Ü gyfeleink
Ismét felhívjuk figyelmet arra, hogy a kommunális adóval kapcsolatos adatbejelentést
(bevallá st) a tulajdonosnak, a kommuná lis adó val kapcsolatos változásbejelentést pedig a
volt tulajdonosnak kell benyú jtania.
Az ingatlan vá sá rlá sa, eladá sa, és minden adatvá ltozá s (pl. ö rö klés, lakcímvá ltozá s stb.) esetén
15 napon belü l meg kell tenni a bejelentést.
Az adó alanya az, aki a naptá ri év első napjá n az ingatlan tulajdonosa. Tö bb tulajdonos esetén
a tulajdonosok tulajdoni há nyadaik ará nyá ban adó alanyok. Amennyiben az ingatlant az
ingatlan-nyilvá ntartá sba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlá sá ra jogosult
az adó alanya.
Az adatbejelentés benyú jtható :
Postai ú ton a kitö ltö tt és alá írt nyomtatvá ny megkü ldésével
Elektronikusan: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok weboldalunk haszná latá val.
Az adó befizethető postai csekken
onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva.
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Az Elektronikus Fizetési szolgá ltatá s igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ü gyfélkapus
azonosító ) szü kséges, és egy tranzakció val aká r tö bb adó szá mlá n fenná lló tartozá s is
befizethető .
Tö kö l, 2020. má rcius 19.
Gaá l Á gnes
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