
   
 

 
  
 

TÁJÉKOZTATÓ 
az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adószámlák 

 2017. I. félévre vonatkozó egyenleg értesítéséről 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályozza az 
önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő befizetések határidejét. 
A 2017. évi I. félévi adófizetésének határidőben történő teljesítéséhez mellékelten megküldjük 
adóhatóságunknál nyilvántartott gépjárműadó, iparűzési adó, valamint késedelmi pótlék és bírság 
számlák egyenlegéről szóló értesítést a 2017. február 15 -ig beérkezett befizetések figyelembe 
vételével. 
 
Az értesítő tartalmazza adónemenként: 
- az előző évi hátralék és/vagy túlfizetés összegét, 
- a 2017. évi I. félévi előírásokat, törléseket, az adószámlára teljesített befizetéseket 
- a fennálló adótartozás és/vagy túlfizetés összegét 
- a tartozásra felszámított késedelmi pótlék összegét 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2017. évtől adókötelessé vált gépjármű(vek) esetében az értesítő már 
tartalmazza azokat az előírásokat is, amelyekről a fizetésre kötelező határozatot már kézhez 
kapta, illetve a közeljövőben fogja megkapni. 
 
Az adóhatóság által nyilvántartott fizetési kötelezettségét a megfelelő adószámlára kell 
megfizetni. 
 
Kérjük, amennyiben a számlaegyenleg értesítő tartozást mutat, a befizetést az adónemeknek 
megfelelő mellékelt (fehér) befizetési bizonylaton teljesítheti a Nyírpazony Nagyközség 
Önkormányzat Kelet Takarékszövetkezetben, vagy a bankszámlával rendelkező adózók esetében 
az adónemnek megfelelő az „értesítésen” feltüntetett számlaszámra történő teljesítéssel 
fizetheti meg. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2017. évben az I. félévi gépjárműadó és az iparűzési adóelőleg  
(KATA adóalanyok esetében iparűzési adó) fizetési kötelezettség 2017. március 16-ig fizethető 
meg késedelmi pótlékmentesen. 
 
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A 
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
 
 

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal 
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Felhívom figyelmét, amennyiben gépjárművét időközben értékesítette, szíveskedjen a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán 
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám) alatt az adás-vételi szerződés bemutatásával az eladásra, 
illetve vásárlásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tenni. 
 
Vállalkozók esetében az iparűzési adóról az adóalanyok az adóévet követő év május 31. napjáig  
bevallási kötelezettségüknek kell eleget tenniük. Iparűzési adóbevallási kötelezettségének 
teljesítéséhez a bevallási nyomtatványokat letölthetik honlapunkról a www.nyirpazony.hu 
oldalról, vagy személyesen kérhetik Adóhatóságunknál. 
 
Amennyiben adószámláján túlfizetés szerepel, annak visszatérítéséről (átszámolásáról) írásban 
rendelkezhet. Ennek hiányában túlfizetését a később esedékes fizetési kötelezettségére 
számoljuk el. 
 
Abban az esetben ha nyilvántartása és az általunk küldött számlaegyenleg értesítő adataiban 
eltérést tapasztal, szíveskedjen jelezni. Amennyiben az eltérés abból ered hogy az 
adókötelezettségében bekövetkezett változást( vállalkozási tevékenység megszűnése stb.) ez 
idáig nem jelentette be, úgy szíveskedjen az adónemnek megfelelő bevallási, bejelentési 
nyomtatványon ezen kötelezettségének mielőbb eleget tenni. 
 
Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére 
az alábbi ügyfélszolgálati időben: 
 

Hétfő: 8:00-12:00 
Kedd: 13:00-16:00 

Szerda: 08:00-12:00 – 13:00-17:30 
                                                                             Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-12:00 
 
 
 
Nyírpazony, 2017. február 16. 
 
 
 
 
 
 

Dancs János 
 jegyző  
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