Mit tehetek, ha gépjárműadómat az önkormányzat számlájára fizettem meg a NAV
számlája helyett?
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A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóság
helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Így, az önkormányzat felé csak akkor kell Önnek
gépjárműadót fizetnie, ha elmaradt 2021. év előtti esedékességű gépjárműadó tartozása van.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „Adóegyenleg
lekérdezés” menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál, a
nyilvántartott adóit lekérdezze.
Amennyiben, az önkormányzatunknál lévő Gépjárműadó számláján túlfizetést tartunk nyilván és
egyéb más esedékes adóit hiánytalanul megfizette, úgy túlfizetését más számlájára átvezetheti, vagy
visszakérheti (számlájára, lakcímére).
Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett,
rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a
túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az önkormányzati adóhatóság a
fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók
módjára behajtandó köztartozása. Az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból
elszámolhatja az általa nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra.
Amennyiben, nincs esedékes tartozása az E- önkormányzati Portálon az Ügyindítás linken indíthatja
kérelmét. A bejelentkezést követően az Ágazat „Adóügyek” és Ügytípus „Általános nyomtatványok”
kiválasztását követően a „TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM” kell Önnek kitöltenie
és beküldenie.
Ha Ön olyan magánszemély – aki nem választotta az elektronikus kapcsolattartást - használhatja az
önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.eger.hu/hu/adougyek letölthető „Egyéb
kérelmek” között található nyomtatványunkat is.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére! Általános információkról lehetőség van
elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail cím: ado@ph.eger.hu/.
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