
TÁJÉKOZTATÓ 

a 

2019. II. FÉLÉVI FIZETENDŐ ADÓKRÓL 

és egyéb kötelezettségekről  
 

Tisztelt Adózók! 

Önkormányzati Adóhatóságunk tájékoztatja Önöket, hogy a 2019. év II. félévére előírt 

adók/adóelőlegek fizetési határideje: 

2019. szeptember 16. hétfő. 

A befizetések teljesítéséhez szükséges egyenlegértesítőket és a magánszemélyek nevére szóló 

csekkeket adóhatóságunk az év elején postázta. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az E-

ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL szolgáltatásán keresztül, folyamatosan tájékozódhatnak az 

aktuális számlaegyenlegükről.  

 

Amennyiben a helyi adó, gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség terheli vagy esetleg 

elévülési időn belül terhelte az adózót, akkor azokat a Jászberény Város Önkormányzatának az MKB 

Bank Zrt-nél vezetett alábbi számlákra kell megfizetni: 

  

Építményadó számla 10300002-10697900-49020272 

Telekadó számla 10300002-10697900-49020289 

Magánszemély kommunális adója számla 10300002-10697900-49020296 

Idegenforgalmi adó 10300002-10697900-49020416 

Helyi iparűzési adó számla 10300002-10697900-49020320 

Gépjárműadó számla 10300002-10697900-49020399 

Talajterhelési díj 10300002-10697900-49020351 

Bírság és végrehajtási költségek számla 10300002-10697900-49020337 

Késedelmi pótlék számla 10300002-10697900-49020344 

 

FIZETÉSI MÓDOK 

 

A bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyeknek utalással kell teljesíteniük a fizetési 

kötelezettségüket. A magánszemélyek részére az év elején postázott csekkek QR kóddal vannak 

ellátva, amely alkalmassá teszi az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetést okostelefon segítségével. 

Továbbá Önkormányzati Adóhatóságunk ügyfélszolgálatán – ügyfélfogadási időben - lehetőség van 

bankkártyával történő fizetésre POS terminálon keresztül, illetve a nap 24 órájában a 

jaszbereny.eado.hu Elektronikus Adó Rendszer felületéről online bankkártyás fizetést (VPOS) is lehet 

teljesíteni.  

 

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS 

 

Tájékoztatjuk azokat az adózókat, akik határidőben nem tudnak fizetni, hogy automatikus 

részletfizetési vagy fizetési könnyítési kérelmet nyújthatnak be. A törvényben meghatározott feltételek 

fennállása esetén (pl.: az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet 

rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezhető. A gazdálkodó 

szervezetek és egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan intézhetik az adóügyeiket. A 

kérelemhez szükséges adatlapok megtalálhatók az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL felületén vagy 

személyesen átvehetők az irodánkban.  

 

Az egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi iparűzési adóban adóelőleg módosítását 

kérni, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el a 2018. évi adatok alapján fizetendő 

adóelőleg összegét. A helyi iparűzési adóelőleg módosítási kérelmet 2019. szeptember 16. előtt 



kell benyújtani elektronikusan az irodánkhoz, számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva. 

Ha azonban a végleges pénzügyi elszámolás során kiderül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy az 

adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles. 

 

A befizetési határidő elmulasztása esetén a fizetési határidőtől a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék 

kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 

érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. 

 

Köszönjük, hogy a befizetett adójukkal hozzájárulnak Jászberény fejlődéséhez. 

 

 

Önkormányzati Adóhatóság 

 

Adóigazgatási Iroda címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. Tel: 57/505-711 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Péntek: 7:30 – 12 óráig, Szerda: 7:30-12 óráig és 13 – 16:30-ig. 


