TÁJÉKOZTATÓ
Helyi adók és önkormányzathoz fizetendő más adók,
díjak fizetés módjairól
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Tisztelt Polgárok! Tisztelt Egerben működő Vállalkozások!
Kedves Egriek!
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és önkormányzati
adóhatóságának egyik stratégiai célja, az adózóbarát önkormányzati
adóhatóság követelményének megfelelő működés biztosítása, ezen belül
olyan eszköztár kialakítása, mely hozzájárul az adózók adminisztrációs terheinek
csökkentéséhez.
Ennek kiemelt területei voltak az e-Bevallási és e-Kérelem benyújtási rendszer,
a e-Folyószámla rendszer és az e-Fizetési rendszerek kialakítása és
működtetése.
Az adófizetési módok terén az elmúlt években több előrelépés történt, ennek
eredményeként ma már számos eszköz áll rendelkezésre az adó befizetésére a postai
készpénzátutalási megbízáson történő teljesítéstől kezdve (i-Csekk szolgáltatás), a
kényelmi szolgáltatásként definiálható internetes bankkártyás befizetési lehetőség
használatáig.
Az adófizetésre vonatkozó szabályozási háttér kereteit az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) adja, melynek a hatályra
vonatkozó rendelkezései szerint e törvényt kell alkalmazni az önkormányzat javára
teljesítendő, törvényen alapuló kötelező befizetésre, valamint az e befizetésekkel és
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos eljárásra, ha annak megállapítása,
beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozik.
A befizetések kezelésére az önkormányzati adóhatóság által vezetett, a fizetési
kötelezettség, elszámolására szolgáló nyilvántartás az adószámla. Az adózói
befizetéseket tehát az önkormányzati adóhatóság egyéni adószámlákon
tartja nyilván.
Jelen tájékoztatóban, kizárólag az adófizetés módjára fókuszál, valamint arra, hogy az
egyes fizetési módok esetén miként jut el az adószámla-nyilvántartásig egy adózói
befizetés.

Szabályozási környezet
Az Art. számos helyen szabályozza, hogy mely fizetési kötelezettséget milyen határidőig
– esedékességig – kell az adózónak megfizetnie. Az Art. 37. §-a alapján, az adót (pl.:
helyi iparűzési adó, adóelőlegek, idegenforgalmi adó stb.) e törvény
mellékletében vagy törvényben előírt időpontban (esedékesség)” –, illetve az
adóhatóság által megállapított adó tekintetében (pl.: építményadó,
gépjárműadó stb.) a „határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül kell megfizetni” szabályt rögzíti.
A megfizetés időpontja tekintetében az Art. 37. § (2) bekezdése határoz
meg a fizetés módjától függő eltérő szabályokat. A három legfontosabb tétel
szerint:
– az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési
számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, vagy amikor az
– adót postára adták, vagy
– minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az
adóhatóság számláján a befizetést jóváírják.
A megfizetés időpontjának meghatározása az egyes adófizetési módok esetén fontos
információ, különös tekintettel a késedelmes teljesítés megállapításának vizsgálata
során.
A fizetési módok
Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
a) Bankkártyás (POS) fizetés használatára
Ez a fizetési lehetőség személyes jelenlétet kíván, mivel a bankkártya fizikai
használatához
kapcsolódó
szolgáltatás.
Az
önkormányzati
adóhatóság
ügyfélszolgálatán félfogadási időben (Eger, Dobó István tér 2.) személyes
ügyintézés során van lehetőség POS-terminálos fizetésre, azonban az Art.
38. §-a szerinti korlátozásokat figyelembe kell venni.
b) Internetes bankkártyás fizetés használatára
Ez a fizetési lehetőség talán a legkényelmesebb szolgáltatás, hisz személyes jelenlétet
nem kíván, kvázi „webáruház” mintájára on-line van lehetőség befizetés
teljesítésére. Az Art. 38. §-a e fizetési mód tekintetében is tartalmaz korlátozó
rendelkezést.
Az adófizetés önkéntes teljesítésének fizetési módjai
A megfizetés módjáról szóló rendelkezések között – az Art. 38. §-ában –, az egyes
adózói szegmensek, illetve különböző jogcímek szerint cizellált szabályrendszert
találunk. A szabályozási logika arra épül, hogy az adózók egy halmaza
pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett, míg másik része pénzforgalmiszámla-nyitásra
nem kötelezett adózó. A két halmaz részhalmazát is képező magánszemélyi körre külön
szabály vonatkozik.
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Pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó
A fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles
teljesíteni.
Pénzforgalmiszámla-nyitásra nem kötelezett adózó
Ezen adózói kör esetében a szabályozás megengedőbb, a fizetési módozatok közül több
lehetőség közül választhat az adózó. Átutalás mellett megengedett a
készpénzátutalási megbízás – sárga csekk – használata, illetve a
bankkártyás fizetés (POS, illetve on-line befizetés) nincs korlátozva egyes
jogcímekre, azaz valamennyi adónem esetében használható. Lehetőség van csoportos
beszedési megbízás útján történő teljesítésre is.
Magánszemély adózó
Az Art. és önkormányzati rendelet alapján a jelzett fizetési módokon felül további
lehetőségként tartalmazza az internetes bankkártyás (e-ADO on-line) fizetési
mód használatát a magánszemély adózói körnek, függetlenül attól, hogy
pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett-e vagy sem.
Az Art. jelenlegi szabályozási környezetéről elmondható, hogy adózóbarát elemeket
tartalmaz az egyes fizetési módok tekintetében, az elmúlt években
folyamatosan bővülő lehetőségeket kínál az adózóknak.
Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Posta szolgáltatásaként „rózsaszín csekk”
néven ismert belföldi postautalvány nem „támogatott” fizetési mód az adófizetés
esetében. Az Art. 38. §-a konkrétan felsorolja azokat a fizetési módokat, melyek adó
megfizetése során alkalmazhatók, a belföldi postautalvány azonban nincs nevesítve. Az
az adózó, aki belföldi postautalványon teljesít befizetést úgy, hogy az utalvány
kedvezményezettje az önkormányzat, nem jogszerű módon teljesíti a fizetését, emiatt
hátrány is éri. E fizetési mód esetén ugyanis a teljesítés napja nem a postára
adás dátuma, hanem az a nap, amikor a befizetett összeget az
önkormányzat számláján jóváírják, ami több napot, vagy helytelen kitöltés
esetén több hetet is igénybe vehet. Javasolt a belföldi postautalvány adófizetési célra
történő használatának mellőzése.
Fizetési módok a gyakorlatban
Banki átutalás
A banki átutalás a leggyakoribb fizetési mód.
Az IG1 és IG2-nek nevezett szabvány alkalmazása attól függ, hogy az utalás indítása
papír alapon, avagy elektronikusan (netbank) történik-e? A két szabvány között
számos különbség van. A téma szempontjából kiemelhető különbség az, hogy az
elektronikus úton kezdeményezett átutalási kérelemből egy IG2-es utalási
tranzakció keletkezik, mely a tárgynapon megérkezik a célszámlára, azaz az adózó
pénzforgalmi számlájának terhelési napja, és az önkormányzati adóhatóság adott
célszámláján a jóváírás napja azonos.
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Ez akkor igaz, ha az utalás kezdeményezése az adózó részéről a bank napi zárását
megelőzően történik. Ez pénzintézetenként változó, jellemzően 16.00–18.00 óra
közötti időszakra esik.
Papír alapú átutalási megbízás pénzintézethez történő benyújtása esetén
ún. IG1-es szabvány szerinti utalási tranzakció keletkezik, ami azt jelenti, hogy a
megbízás benyújtásának napján történik az adózó pénzforgalmi számlájának terhelése
és az azt követő munkanapon történik meg az önkormányzati adóhatóság adott
célszámláján az összeg jóváírása. Az Art. 37. § (2) bekezdése szerint azonban nincs
különbség a teljesítés időpontja tekintetében, az ugyanis mindkét utalási szabvány
esetén a terhelés napja lesz az adószámlán. Ez az adat az adózók számára is
megjelenő információ az e-Ado rendszerben
Valamennyi fizetési mód esetén kulcskérdés, hogy a befizetést a megfelelő adózóra
könyvelje az adóhatóság. Átutalás esetén kiemelten fontos, hogy az adózó
adószámát/adóazonosító jelét a közlemény rovatban feltüntesse.
Amennyiben az utalás a közlemény rovatában feltüntetésre kerül az
adószám/adóazonosító jel/egri önkormányzati nyilvántartási (mutató) száma, ezáltal
a leggyorsabban megtörténik az adószámlán történő könyvelés.
POS-terminál – bankkártyás fizetés
Ezzel a fizetési móddal szívesen élünk a mindennapi életben. Előnye az összevont
fizetési lehetőség mellett, hogy az adóhatóság ügyfélszolgálatán, illetékességi
korlátozás nélkül alkalmazható fizetési mód. A POS-terminálon történő fizetés
esetén az ügyfélszolgálaton az adózó nyilatkozik, hogy mely adónemekre
milyen összegű befizetést kíván teljesíteni.
Internetes bankkártyás fizetés
Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának - az országban elsőként - két éve működő
legújabb kényelmi szolgáltatása ennek a fizetési módnak a bevezetése. A fizetési mód a
webshopokban, közműszolgáltatók internetes fizetési felületein ismert lépések
sorozatából áll.
Az on-line adószámla lekérdezéshez kapcsolódó e-Ado fizetés esetében a
magánszemély ügyfelek az adószámla-hátralékaik kiegyenlítésére irányuló
megbízásaikat elindíthatják a hozzájuk kapcsolódó bankkártyás fizetési tranzakciókkal
együtt.
Készpénzátutalási megbízás
A készpénzátutalási megbízással történő fizetés napjaink leginkább kényelmetlen és
költséges fizetési megoldása, ugyanakkor van olyan adózói réteg, amely ezt a fizetési
módot preferálja. Készpénzátutalási megbízás igényelhető:
- az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán személyesen,
- e-mail-ben (ado@ph.eger.hu),
- általános telefonszámon +36 (36) 523-700 telefonszámon,
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A postára adott csekken feltüntetésre kerül:
– megbízó (befizető) neve, címe mezőben: az adózó neve és címe,
– megbízóazonosító (befizetőazonosító) mezőben: az adózó adóazonosító jele vagy
adószáma, egri nyilvántartási száma,
– közlemény rovatban: a befizetés alapjául szóló egyéb azonosító adat (pl.: döntés
iktatószáma stb.),
- a megfelelő adószámla és adóösszeg.
Az önkormányzati adóhatóság kézi kitöltésű csekket nem ad ki.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról,
önkormányzati adókkal kapcsolatos hírekről, tájékoztatókról és adókötelezettségeket
érintő részletes információkról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu
elérhetőségen tájékozódhatnak.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez!
Eger, 2017. október 03.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.0017.00, Csütörtök: 9.00-16.00
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