Tájékoztató az adószámlák egyenlegeinek lekérdezéséről
Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi linken:
https://ohp.asp.lgov.hu

Az EGYENLEG LEKÉRDEZÉS szolgáltatás csak bejelentkezést követően érhető el. A
szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és a képviselt adózó(k) Adószámla
kivonatának lekérdezésére is.
A lekérdezés előtt mindenképpen szükséges engedélyezni a böngészőben a felugró ablakok
használatát, mert az egyenleg pdf formátumban felugró ablakként jelenik meg.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet 22. §.
(2) bekezdése alapján 2019. január 1. napjától értesítő helyett elegendő az adószámla és a
felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről szóló tájékoztatást küldeni
azoknak az adózóknak, akik bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére
elektronikus úton kötelezettek, vagy választásuk szerint elektronikusan nyújtották be
bevallásukat.
Egyenleg lekérdezés - az Adószámla kivonatok tartalma
Az Adószámla kivonatok fejrészében megjelenik az önkormányzat neve címe, a készítés
időpontja, a könyvelési azonosító (vagy mutatószám), az adóazonosító, és az időszak
megjelölése, amelyről a kivonat készült.
A kivonaton adószámlánkénti bontásban szerepel
• a számla fejlécében az adónem megnevezése és a pénzforgalmi számla száma
• az adófizetési kötelezettséget megalapozó bevallások, adatbejelentések fontosabb adatai
önadózásos adónemek esetén a tárgyidőszaki bevallások közt láthatók a korábbi éveket
érintő, de tárgyévben beérkezett bevallások is a bevallás sorok elején * jelzi, hogy az adott
bevallás/adatbejelentés az utolsó állapot
• pénzforgalmi és könyvelési tételeket és ezek egyenlege alapján a Számla egyenlege, a
túlfizetés összege vagy a fizetendő összege az esedékesség időpontja szerinti bontásban
• a számla befizető azonosítója
Az egyszerűsített formátumú Adószámla kivonat időszakonkénti összesítésben tartalmazza
azokat a tételeket, amelyek könyvelése, befizetése vagy visszatérítése már ténylegesen
realizálódott.
A részletes formátumú Adószámla kivonaton tételesen megjelennek az adott év könyvelési
és pénzforgalmi tételei, továbbá láthatók rajta a véglegesítés alatt álló és 25 rendezetlen

utalás analitika tételek is, amelyek a túlfizetések rendezéséhez (visszafizetés, átvezetés)
kapcsolódnak.
További információk az alábbi linken érhetők el:
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32916/Tajekoztato_elektronikus_ugyintezes_az_onk
ormanyzati_hivatali_portalon_20190524.pdf
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