
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóiroda 
7300 Komló, Városház tér 3. 
Telefon: 72/584-000 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fontosnak tartja, hogy az ügyfelek igényeinek 
megfelelı, kényelmes szolgáltatást nyújtson az adófizetés területén is. Bankszámlával rendelkezı ügyfeleink egy 
korszerőbb adófizetési módot választhatnak, így az évente ismétlıdı adókat sorbaállás nélkül és mindig idıben 
fizethetik meg. A közszolgáltatóknál már jól bevált folyószámlás fizetési mód elınyei: a fizetés rendszeres, 
automatikus és biztonságos, limit megadásával korlátozhatja a számláról egyszerre lehívható összeget, 
bankszámla kivonaton nyomon követheti  adófizetését. 
 Ez a nyomtatvány arra szolgál, hogy bármely adónemben (építményadóban, gépjármőadóban, helyi 
iparőzési adóban, idegenforgalmi adóban, magánszemélyek kommunális adójában) és az ezekhez kapcsolódó – 
bírság és késedelmi pótlék – fizetési kötelezettségeknél csoportos beszedési megbízással élni kíván, kérem a 
tájékoztatónak megfelelıen járjon el! 

 A felhatalmazással arra ad megbízást számlavezetı bankjának, hogy 
az Ön adóját a komlói önkormányzati adóhatóság megfelelı adószámláira 
utalja át. 
 Amennyiben minden adónemre és fizetési kötelezettségére megbízást kíván adni, úgy az általános 
csekkazonosítót kell Önnek megjelölni. Ha viszont csak egy-egy adónemre kíván megbízást adni, úgy az adott 
adónem megjelölésével – a jellemzı befizetı azonosítóval együtt – csak a felhatalmazásban nevesített 
adónem(ek)ben történnek számlájáról utalások. Amennyiben Ön a felhatalmazásban felsı értékhatárt jelöl meg 
(limit) és az nem nyújt fedezetet az adóhatóság határozatában megjelölt összegre, fizetési kötelezettségét 
továbbra is a megszokott módon, csekken teljesítheti. 

A kitöltött felhatalmazás a SZÁMLAVEZET İ BANKJÁHOZ vagy az 
ADÓIRODÁHOZ (7300 Komló, Városház tér 3.) adható be! 

 
 

Kitöltési útmutató 
 
 

1. Bankszámlatulajdonos:   Ön az adóját fizetheti saját, vagy más bankszámlájáról is, de felhatalmazás  
kizárólag a számlatulajdonos aláírásával érvényes. Kitöltendı a bankszámlatulajdonos neve (max.:30 
karakter), illetve bankszámlaszáma (2x8 vagy 3x8 számjegy). 

3. Adózó:   Az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét jogszabály elıírja, azaz  
akinek nevére az adó megállapítása történt. Az adózó adónemenkénti azonosítóját az adóhatóság adja 
meg (17 karakter). 

4. Teljesítés:   Érvényesség kezdete: _év_hó_nap. A dátum megadásakor figyelembe kell venni, hogy a  
bankrendszernek átfutási idıre van szüksége a megbízás érvényesítéséhez, ezért célszerő itt az adó 
esedékességénél korábbi idıpontot megadni. Az érvényesség kezdete azt jelenti, hogy Ön ettıl a 
dátumtól biztosítja, hogy számláját az esedékes összeggel megterheljük. A teljesítés felsı értékhatára 
mezı kitöltésével adható meg az a legnagyobb összeg, amelyet az Ön bankja egy alkalommal átutalhat. 
Az ezt meghaladó beszedési megbízást az Ön bankja visszautasíthatja. A limit megadásakor felhívjuk 
figyelmét arra, hogy az adómérték évente változhat. 

5. Megbízás jellege:   Önnek elsı esetben az eredeti megbízást kell x-el jelölnie. Késıbbiekben, igény 
szerint dönthet megszüntetésrıl, illetve módosításokról. 

6. Nyilatkozat:   A felhatalmazás csak az Ön aláírásával érvényes. 
 
 
 
A felhatalmazás kitöltésével, a befizetı azonosító kóddal kapcsolatos további felvilágosítást a Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóirodáján vagy telefonon a fent megjelölt telefonszámokon kérhet. 
 



      
 

 
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére 

 
1. Bankszámlatulajdonos adatai: 

Neve:                   Születési hely, idı:                         , 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
Bankszámla száma:    _ _ _ _ _ _ _ _    -    _ _ _ _ _ _ _ _   -    _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

2. Jogosult adatai: 
Adóhatóság /jogosult/ neve: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testület               
                                              Polgármesteri Hivatala 
Adóhatóság /jogosult/ címe: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Jogosult azonosítója: A 15331524 

 
3. Adózó adatai:  

Neve:                   Születési hely, idı:                         , 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
Adózó azonosítója a jogosultnál /adóhatóságnál/: 

Magánszemélyek komm. adója befizetıazonosító:  6020100 _ _ _ _ _ _ _ 03_  

Építményadó befizetıazonosító:                             6020100 _ _ _ _ _ _ _ 01_ 
Gépjármőadó befizetıazonosító:                             6020100 _ _ _ _ _ _ _ 09_ 
Helyi iparőzési adó befizetıazonosító:                    6020100 _ _ _ _ _ _ _ 07_ 

     Vállalkozók komm. adója befizetıazonosító:          6020100 _ _ _ _ _ _ _ 04_ 

Általános csekkazonosító:                                    6020100 _ _ _ _ _ _ _ 99_ 
 
4. Teljesítés adatai: 

Érvényesség kezdete: 200   ________________hó______nap 
Teljesítés felsı értékhatára: ________________,- Ft, azaz 
________________________________________________________________ 

 
5. Megbízás jellege: 

Eredeti megbízás:  �   Megszüntetés:   �  
Módosítás:   �   Érvényesség vége módosítás: �  
Teljesítés felsı értékhatárának módosítása:     �  

 
6. Nyilatkozat 

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom __________________________________ 
arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat, az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse és 
bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – 
megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. 
Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének 
tényleges idıpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosulttól az adózó értesítést 
kap. 

Kelt.: ____________________________            ______________________________ 
        Bankszámla tulajdonos aláírása  

Érkezett: 
Átvette: 
 


