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ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZT
 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat
február hónapban kapták meg, 
delmi pótlékmentesen. Szeptember hónapban újabb értesítő és csekk nem kerül kikü
désre. Amennyiben a befizetéshez szükséges csekket nem őrizték meg, Hivatalunk Adócsoportja 
kérésükre új csekket állít ki vagy fizetési kötelezettségüket átutalással is teljesíthetik a 
megfelelő adós számlára.  
 
Kóspallagi Önkormányzat Építményadó számla
Kóspallagi Önkormányzat Iparűzési adó beszed. szla.
Kóspallagi Önkormányzat Gépjárműadó számla
Kóspallagi Önkormányzat Talajterhelési díj s
Kóspallagi Önkormányzat Kommunális adó számla
Kóspallagi Önkormányzat Késedelmi p
 
Határidőre történő befizetés
kat előre is nagyon köszönjük! 
 
Tájékoztatjuk, hogy fizetési könnyítést 
igazolják, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni 
és szociális körülményeikre is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelenten
 
Felhívjuk figyelmüket, amennyiben fenti befizetési kötelezettség
teljesítik és fizetési könnyítést sem kér
nálni annak érdekében, hogy adóköveteléseit behajtsa
günk a hatósági átutalási megbízás, azaz 
gépjármű lefoglalás, jelzálogjog bejegyzés, végrehajtási jog bejegyzés
táridők pontos betartását és az adófizetési kötelezettségük teljesítését
 
Adócsoportunk rendelkezésre áll 
személyesen a Hivatalban, az alábbi ügyfélfogadási időben:
 
Hétfőn:  08:00-12:00 és 13:00
Szerdán:  08:00-12:00 és 13:00
Pénteken: 08:00-12:00  
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ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Adózóinkat, hogy 2016. év folyamán az I. és II. félévi csekkeket is 
ák meg, a II. félévi adót 2016. szeptember 15-ig fizethet

Szeptember hónapban újabb értesítő és csekk nem kerül kikü
Amennyiben a befizetéshez szükséges csekket nem őrizték meg, Hivatalunk Adócsoportja 

kket állít ki vagy fizetési kötelezettségüket átutalással is teljesíthetik a 

Önkormányzat Építményadó számla 11742094-
Iparűzési adó beszed. szla. 11742094-

Önkormányzat Gépjárműadó számla 11742094-
Talajterhelési díj számla 11742094-
Kommunális adó számla 11742094-

Kóspallagi Önkormányzat Késedelmi pótlék számla 11742094-

Határidőre történő befizetésüket és ezzel KÓSPALLAG fejlődéséhez való hozzájárulás
előre is nagyon köszönjük!  

fizetési könnyítést (fizetési halasztást, részletfizetést) 
, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni 

re is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelenten

, amennyiben fenti befizetési kötelezettségüket nem (vagy nem határidőben) 
és fizetési könnyítést sem kérnek, adóhatóságunk minden jogi eszközt fel fog has

nálni annak érdekében, hogy adóköveteléseit behajtsa. Jogszabály által biztosított lehetős
günk a hatósági átutalási megbízás, azaz inkasszó, munkabérből letiltás, nyugdíjból letiltás, 
gépjármű lefoglalás, jelzálogjog bejegyzés, végrehajtási jog bejegyzés. 

és az adófizetési kötelezettségük teljesítését!  

Adócsoportunk rendelkezésre áll helyi adókkal kapcsolatos kérdésük tisztázásában telefonon 
személyesen a Hivatalban, az alábbi ügyfélfogadási időben: 

12:00 és 13:00-18:00 
12:00 és 13:00-16:00 

 
Dr. Horváth Péter s.k.

jegyző 

az I. és II. félévi csekkeket is 
ig fizethetik be kése-

Szeptember hónapban újabb értesítő és csekk nem kerül kikül-
Amennyiben a befizetéshez szükséges csekket nem őrizték meg, Hivatalunk Adócsoportja 

kket állít ki vagy fizetési kötelezettségüket átutalással is teljesíthetik a 

-15441850-02440000 
-15441850-03540000  
-15441850-08970000 
-15441850-03920000 
-15441850-02820000 
-15441850-03780000 

fejlődéséhez való hozzájárulásu-

(fizetési halasztást, részletfizetést) kérhetnek, ha 
, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni 

re is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene. 

nem (vagy nem határidőben) 
adóhatóságunk minden jogi eszközt fel fog hasz-

. Jogszabály által biztosított lehetősé-
munkabérből letiltás, nyugdíjból letiltás, 

 Kérjük tehát a ha-
 

kapcsolatos kérdésük tisztázásában telefonon vagy 

Dr. Horváth Péter s.k. 
 


