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Tájékoztató bankkártyás fizetésről
Tisztelt Ügyfelünk!
2015 évtől a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal új fizetési lehetőséget biztosít az
önkormányzat felé fennálló pénzügyi kötelezettségek teljesítése terén. Ezen tájékoztatás célja,
hogy segítséget nyújtson Önnek az önkormányzat bankkártyás fizetési rendszerének
megismerésében és használatában.
A bankkártyás fizetési lehetőségek







valamennyi helyi adó,
bírság, önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék, végrehajtási költség, talajterhelési díj,
adóhatósági illetékek,
hátralékos lakáskölcsön és étkezési térítési díjak,
hátralékos vagy visszatérítendő szociális támogatások, bérleti díjak,
közterület használati díjak, stb.

A bankkártyás fizetés fontosabb szabályai
Az ügyfelek bankkártyájuk használatával befizetést teljesíthetnek valamennyi fentiekben
felsorolt célból, fizetési kötelezettségük vagy tartozásuk rendezése érdekében.
A fentieken túl lehetőség van az árverési vételár, kaució vagy építéshatósági eljárási illetékek
bankkártya használatával történő megfizetésre is.
A bankkártyás fizetés helye, ideje
Bankkártyás befizetést a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7. szám) 205. számú
irodájában
ügyfélfogadási
időben
teljesíthet. A bankkártyával történő
fizetés a napi vásárlásoknál már jól
ismert POS terminálokon keresztül
történik.
A bankkártyával történő fizetés során az ismert logókat viselő összes bankkártya elfogadott,
függetlenül attól, hogy melyik kibocsátótól származik. Elfogadjuk a
 Visa, Visa Electron,
 MasterCard, MasterCard Electronic,
 Maestro,
 American Express, VPAY, JCB, China Union Pay (CUP) kártyatípusokat.

Befizetést teljesíthet magánszemélyként
saját nevében, továbbá egyéb szervezet,
gazdasági társaság a képviselőjeként,
illetve meghatalmazott képviselőjeként,
meghatalmazottja, pénzügyi képviselője
útján,
amennyiben
képviseleti
jogosultságát igazolja. A bankkártyás
befizetésnél a magánszemély nevére szóló
kártya használatát illetően képviseletnek,
meghatalmazásnak nincs helye.
A bankkártyás adóbefizetés során a befizetést teljesítő ügyfél (adózó) nyilatkozatot tesz arról,
hogy a bankkártyával megfizetett összeget a
mely adókra, illetve mely tartozásokra
milyen összegben, mely számlaszámokra
számolja el a befizetésre jogosult. Az
adóhatóság az adózó nyilatkozatának
figyelembevételével
teljesíti
a
bankkártyával befizetett összeg adónkénti
vagy egyéb jogcímenkénti elszámolását.
A bankkártyás adófizetés költségei az
önkormányzatot terheli.
A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos bármely kérdésével, problémájával szíveskedjen az
ügyintézőnkhöz fordulni. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 207. iroda, telefon: 49/548026; 49/548-043 E-mail: ado@tujvaros.hu
Tiszaújváros, 2015. február 11.
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Adó és végrehajtási csoport

