
Tájékoztatás 

a 2019. év elején megküldött önkormányzati határozatokról és az adószámla kivonatról 

Tisztelt Adózók! 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága megkezdte a 2019. évi gépjárműadó változásokról szóló 

határozatok és az adószámla kivonatok küldését a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók részére 

elektronikusan, míg a magánszemélyek részére papír alapon postán keresztül. 

Februárban az alábbi gépjárművekről küld határozatot adóhatóságunk: 

 a 2018. év során vásárolt gépjárművekről, amennyiben az adókötelezettség megállapítására az 

elmúlt évben nem került sor, 

 a 2018. év decemberében forgalomba helyezett gépjárművekről és 

 azokról a gépjárművekről amelyeknek törvényi szabályozás alapján 2019. évtől módosult az 

éves adómértéke. 

Amennyiben a gépjárműben nem következik be olyan változás, ami befolyásolja az adókötelezettséget, 

úgy a korábbi években kiadott és jogerős, véglegessé vált határozat az érvényes, amely több adóévre 

előre tartalmaz előírást. Így ameddig az adókötelezettség nem változik adóhatóságunk nem küld újabb 

határozatot a gépjárművel kapcsolatosan. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az év elején tömegesen kibocsátott határozatok mellé az adózók 

nem kapnak csekket, mivel az előírások összesítetten jelennek az adózók számláján. Éppen ezért 

a magánszemély adózók részére az előíró határozatok kézbesítését követően, március 15-ig 

megküldött adószámla kivonatok mellékleteként postázza adóhatóságunk a csekkeket. 

Az elektronikusan és postai úton megküldött adószámla kivonatokban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 

az egyes adónemekben összesítetten milyen határidőkkel és milyen összegeket kell fizetni. Azon adózók 

kapnak 2019. év március 15-ig adószámla kivonatot, akiknek már esedékessé vált tartozása van, és 

akiknek 2019. évre első és második féléves (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, 

helyi iparűzési adó, gépjárműadó stb.) fizetési kötelezettsége keletkezik. 

2019. évben az első félévi adófizetési határidő   MÁRCIUS 18. hétfő, 

a második féléves adófizetési határidő    SZEPTEMBER 16. hétfő. 

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók a belföldi pénzforgalmi számláról történő utalással 

kötelesek a fizetést teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók a fizetési 

kötelezettséget a belföldi fizetési számláról utalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkel) 

kötelesek teljesíteni. 

 

Az adózók – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségtől függetlenül – az önkormányzati 

adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében választhatják az internetes portálról 

www.jaszbereny.eado.hu indítható (VPOS) vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatán biztosított POS 

terminálon keresztüli bankkártyás fizetési módot. 

Számlaszámaink elérhetők a www.jaszbereny.eado.hu / Számlaszámok menüpontban. Aktuális 

adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város honlapján: 

www.jaszbereny.hu. 
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Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd, 

Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 

57/505-711 

 

  

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez. 

Tisztelettel: 

Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága 

 

 


