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Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2020. évben az i első félév
kommunális adó, építményadó gépjárműadó, , valamint a 
helyi iparűzési adóelőleg 2020. március  fizetési határideje: 
16 2020. . a ben esedékes adók fizetési határideje: második félév
szeptember 15.

2020. évben is az adózók egyenlegértesítő formájában 
kapják meg az éves adófizetési kötelezettségük összegét 
tartalmazó levelet. Az értesítő tartalmazza a fennálló 
tartozásuk összegét is.

Amennyiben gépjárműveik adójában mértékváltás miatt 
változás történt, illetve tavalyi évben magánszemélytől 
vásároltak gépjárművet, akkor határozat formájában 
kapják meg a 2020. évi gépjárműadó összegét tartalmazó 
levelet.

Minden értesítő illetve felszólító levelünkben az adózó neve 
mellett található egy mutató/azonosító, ezt kérnénk mindig 
feltüntetni a  rovatában, ha nem szerepel még csekk közlemény
ott.

Adóbeszedési számláink:
Kommunális adó számla 11745145-15410072-02820000
Gépjárműadó  11745145-15410072-08970000
Építményadó számla 11745145-15410072-02440000
Helyi iparűzési adó számla 11745145-15410072-03540000

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség 
napjától, késedelmi pótlékot kell fizetni, melyet a rendszer 
automatikusan számol, törlésére nincs mód. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az 
önkormányzatok részére is előírják, hogy biztosítani kell 
ügyeik elektronikus intézhetőségét. Az elektronikus 
ügyintézést magánszemély választhatja, azonban a 
gazdálkodó szervezet számára kötelező. A bevallások a 
www.kunhegyes.hu oldalon találhatóak ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉS címszó alatt, de az iparűzési adóval 
kapcsolatos bevallási kötelezettségek természetesen 
továbbra is teljesíthetőek a fentebb említett NAV-on 
keresztül történő módon is.

Ha természetes személyként rendelkezik ügyfélkapus 
hozzáféréssel, kérheti, hogy a helyi adóhatósággal történő 
kapcsolattartása a későbbiekben elektronikus formában 
történjen. Ebben az esetben látogasson el a következő oldalra: 
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

Teendők:
1. Bejelentkezés (felül)
2. Általános feltételek elfogadás (felül)
3. Új rendelkezés készítése (3. sor 1. zöld téglalap)
4. Alaprendelkezés kiválasztása (legelső zöld téglalap)
5. 3. blokk: Hozzájárulás az elektronikus kapcsolattartáshoz 

IGEN lehetőség választása
További kapcsolattartási lehetőségekről is lehet rendelkezni, 

telefon, posta, email… Ezek után alul TOVÁBB gomb, majd a 
következő oldalon is megerősíteni a választást.

Amennyiben az elektronikus kapcsolattartást választják, 

kérjük, mindenképpen jelezzék a Hivatal Adócsoportjánál, 
hogy itt is beállításra kerüljön ez a rendelkezés. (Tel: 59/530-
500) Kérdés esetén is hívhatják ezt a telefonszámot.

Tájékoztatni szeretnénk a tisztelt lakosokat, hogy a 
kommunális adó kivetése bevallás után történik. Az adózó az 
adókötelezettség keletkezéséről, illetve az adókötelezettség 
változásáról 15 napon belül az előírt nyomtatványon 
adóbevallást , ami azt jelenti, hogy ingatlan, köteles benyújtani
telek vásárlása/öröklése esetén az adózó kötelezettsége 
bejelenteni Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál 
a tulajdonjog megszerzését. 

Kérnénk, hogy bármilyen kunhegyesi ingatlan, telek adás-
vétel esetén akár a vevő, akár az eladó jelentse be a változást.

Ha az adózók ezt a kötelezettségüket elmulasztják, az 
adóhatóságnak jogában áll Hatósági adómegállapítással kivetni 
a kommunális adót 5 évre visszamenőleg a tulajdonszerzés 
időpontjának függvényében.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet az értesítőkben, 
fizetési felhívásokban közölt adatokkal, vagy az ingatlan(ok) 
tulajdonjogában változás (Pl. régi ingatlan eladása, új ingatlan 
vásárlása, vagy öröklés) történt, a változást követő év január 15. 
napjáig, de leghamarabb az  értesítők kézhezvételétől számított 
15 napon belül szíveskedjen bejelenteni ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.) 
adó irodájában, vagy a fenti e-mail-címen, illetve postai úton 
vagy elektronikus formában, amennyiben rendelkezik 
ügyfélkapus hozzáféréssel.

Amennyiben  áll fenn az adózónak, felhívjuk hátraléka
figyelmét, hogy a befizetések elszámolása a legrégebbi 
esedékességű tartozásra történik, így okozhatja az idei évi 
kötelezettség-teljesítés elmaradását. A jelenlegi jogszabályok 
alapján  a befizetések telkenkénti, lakásonkénti, nincs mód
gépjárműadó esetén gépjárművenkénti elszámolására sem, 
ezért kérjük, hogy kötelezettségeiknek, főként több ingatlan, 
gépjármű esetén félévente időben és hiánytalanul tegyenek 
eleget.

Továbbá, ha a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 
úgy a tartozásukra az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. §-
ban foglaltaknak megfelelően  (munkabér végrehajtási eljárást
vagy járandóság-letiltást, bankszámlazárolást jelentő hatósági 
átutalási megbízást, ingatlan jelzálogjog bejegyzését, foglalást) 
is kezdeményezhetünk. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a 
49/2012. (XII.28.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az 
adóha tós ágo t  a  ha tá sköré be  t ar t ozó  vé greha j t á s 
foganatosításáért további  illeti 5.000 forint költségátalány
meg a végrehajtott tartozáson túl.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a Gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 5 § f.) pont 
alapján 2017.01.01-től az  élő egyéb fogyatékossággal
adóalany is, valamint az őt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany is mentes a 
gépjárműadó alól. 

A Gjt. 18. § szerint súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal  élő az  a személy ,  aki a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén 
hatályos 2. §. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak 
vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek 

FELHÍVÁS


