Tisztelt Ügyfeleink!

A 40/2020.(III.22.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a helyi adók
ügyintézésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: A veszélyhelyzet ideje alatt
kérjük a személyes ügyintézés mellőzését. Kérdéseikkel telefonon a 06-77/560-044
telefonszámon a hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfő: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00, szerda:
08:00 – 12:00, csütörtök: 08:00 – 12:00, péntek: 08:00 – 12:00) vagy elektronikus levélben az
ado@melykut.hu, ado2@melykut.hu e-mail címen történő megkereséssel fordulhatnak
hozzánk.
A helyi iparűzési adó
A 2019. évi iparűzési adó bevallásának határideje a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
a koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint: 2020.
szeptember 30.
A bevallásához szükséges nyomtatványokat a korábbi években papír alapon benyújtott
bevallások esetében a 2020. I. félévi adóértesítők mellékleteként kiküldtük. Amennyiben új
nyomtatványra

van

szükségük,

úgy

azt

Mélykút

Város

honlapján

(http://www.melykut.hu/portal/dokumentumok/ado/ipa/2019_evi_iparuzesi_adobevallas.pdf)
le tudják tölteni.
A bevallási kötelezettségüket az alábbiak szerint tudják teljesíteni:
1. Elektronikus ügyintézési felületen lehetőség van az adóbevallás benyújtására a https://ohp20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok%3FcurrentUrl%3Dkivalaszt linken Mélykút
település önkormányzatának kiválasztásával.
2. Ügyfélkapun keresztül történő benyújtással, melyhez a NAV honlapján elérhető ÁNYK
nyomtatvány kitöltő program megléte szükséges.
3. Postai úton: a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút Petőfi tér 1. címre eljuttatva.
Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a 2019. évre megállapított pozitív adókülönbözet
megfizetésének határideje: 2020. szeptember 30. A személyes ügyintézés elkerülése
érdekében kérjük Önöket, hogy a fizetési kötelezettségüket lehetőség szerint a Mélykút Város
Önkormányzat Helyi iparűzési adó számlára (11732174-15339065-03540000) átutalással
teljesítsék.

Magánszemélyek kommunális adója
A magánszemélyek kommunális adókötelezettségben bekövetkező változás bevallásához
megfelelő

nyomtatványokat

Mélykút

Város

honlapjáról

az

alábbi

linken

http://www.melykut.hu/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Ite
mid=48 Magánszemélyek kommunális adója pont alatt le tudják tölteni.
A bevallási kötelezettségüket az alábbiak szerint tudják teljesíteni:
1. Elektronikus ügyintézési felületen lehetőség van az adóbevallás benyújtására a https://ohp20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok%3FcurrentUrl%3Dkivalaszt linken Mélykút
település önkormányzatának kiválasztásával.
2. Postai úton: a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút Petőfi tér 1. címre eljuttatva.
Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a bevallási nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg a
változásra okot adó körülmény igazolására szolgáló dokumentum másolatát is szükséges
benyújtani (földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés, vagy földhivatali bejegyzésről
szóló határozat, vagy bérleti szerződés, vagy hagyatékátadó végzés)
A fizetendő adót Mélykút Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adó 1173217415339065-02820000 bankszámlaszámra utalással van lehetőség teljesíteni.
Talajterhelési díj
A

talajterhelési

díj

bevallásához

szükséges

nyomtatványt

az

alábbi

linken

http://www.melykut.hu/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Ite
mid=48 Talajterhelési díj pont alatt le tudják tölteni. A fizetendő talajterhelési díj összegét
Mélykút

Város

Önkormányzat

talajterhelési

díj

11732174-15339065-10070107

bankszámlaszámra utalással van lehetőség teljesíteni.
Megértésüket és segítő hozzáállásukat köszönjük.
Dr. Vörös-Börcsök Tímea sk.
jegyző

