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Adófizetés bankkártyával
Az adózás rendjérôl szóló 2003.

síthet. 2008. január 1-jétôl az

geket is). A végrehajtói letéti

évi XCII. törvény (Art.) – 2007.

Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hi-

számlákra teljesítendô befizeté-

évi LIV. törvénnyel módosított –

vatal (továbbiakban: APEH) 23

seket

2008. január 1-jétôl hatályos 38.

központi ügyfélszolgálatán lesz

bankszámláról történô átutalás-

§ (1) bekezdése alapján az adózó

lehetôség bankkártyával történô

sal vagy postai úton (készpénzá-

az állami adóhatósághoz teljesí-

adófizetésre. A kijelölt ügyfél-

tutalási megbízással) szükséges

tendô fizetési kötelezettségét a

szolgálatok listáját az APEH a

lebonyolítani.

külön jogszabályban meghatáro-

honlapján (www.apeh.hu) köz-

zottak szerint elektronikus úton

zéteszi.

azonban

változatlanul

Bankkártyás adófizetés során
kizárólag olyan bankkártya fogad-

is teljesítheti. Az elektronikus

Az APEH területi szervenként

ható el, amelyet a hitelintézetek-

úton történô adófizetés részletes

legalább tíz terminált mûködtet, en-

rôl és pénzügyi vállalkozásokról

szabályait az adóügyek elektro-

nek megfelelôen 2008. január 1-jé-

szóló 1996. évi CXII. törvény 5. §

nikus intézésének szabályairól

tôl összesen 141 db terminálon ke-

(1) bekezdése szerinti hitelintézet

szóló Pénzügyminisztériumi ren-

resztül lehet bankkártyás adófize-

bocsátott ki. A bankkártyás adófi-

delet fogja tartalmazni. Jelen

tést teljesíteni.

zetés során a Visa, Electron,

cikket a Pénzügyminisztérium

Az adózó illetékességétôl függet-

Vpay, MasterCard, MasterCard

által rendelkezésünkre bocsátott

lenül bármely arra kijelölt ügyfél-

Electronic, Maestro, American

legutolsó rendelet tervezet figye-

szolgálaton teljesíthet bankkártyás

Express, OTP BankPont logokat

lembe vételével állítottam össze.

befizetést. Kivételt képeznek az

viselô valamennyi bankkártyát el-

Az említett jogszabályok értel-

APEH Kiemelt Adózók Igazgatósá-

fogadja az APEH függetlenül at-

mében az állami adóhatóságnak

ga kizárólagos illetékességébe tarto-

tól, hogy azt melyik hitelintézet

2008. január 1-jétôl meg kell te-

zó adózók, akik bankkártyával ki-

(hazai vagy akár külföldi) bocsá-

remtenie

adóbefizetések

zárólag a Kiemelt Adózók Igazgató-

totta ki.

bankkártyával történô teljesíté-

ságának ügyfélszolgálatán teljesít-

sének feltételeit.

hetik adófizetési kötelezettségüket.

az

Az adózó nevében bankkártyás
adófizetést kizárólag a rá vonatkozó

Bankkártyás befizetést a külön

szabályok szerinti képviselôje (tör-

Elektronikus adófizetés
fogalma

jogszabály alapján pénzforgalmi

vényes képviselô), illetve pénzügyi

bankszámlanyitásra kötelezett, és

képviselôje (továbbiakban együtt:

Elektronikus adófizetés alatt az ál-

bankszámlanyitásra nem kötelezett

képviselô) teljesíthet bankkártyás

lami adóhatóság ügyfélszolgálatán

adózó egyaránt teljesíthet.

befizetést, amennyiben képviseleti

rendelkezésre álló eszköz (további-

Az állami adóhatóság hatáskö-

akban: terminál) segítségével meg-

rébe tartozó valamennyi adó, il-

valósuló bankkártyás adófizetést

letve nyilvántartott visszafize-

kell érteni.

tendô költségvetési támogatás

jogosultságát igazolta.
A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

A bankkártyás adófizetés
Általános tudnivalók
bankkártyás adófizetésre (ide- lebonyolítása
Az adózó bankkártyás adófize- értve például az illeték és az ügyfélszolgálaton
tekintetében

lehetôség

van

tést az állami adóhatóság elnöke

magánnyugdíjpénztári

tagdíj,

Az állami adóhatóság ügyfélszol-

által kijelölt ügyfélszolgálato-

késedelmi pótlék és önellenôr-

gálatán történô ügyintézés (pl.: az

kon, nyitvatartási idô alatt telje-

zési pótlék fizetési kötelezettsé-

adóigazolás kiadása, befizetési
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kötelezettséget tartalmazó beval-

bankkártya lehúzása a terminá-

kertelenül zárja le a tranzakciót,

lás

pénzforgalmi

lon. A bankkártya lehúzását kö-

vagy a befizetô kérésének megfe-

egyeztetés) kapcsán az adózó, il-

vetôen a befizetôvel egyeztetett,

lelôen (esetleg módosított befize-

letve képviselôje (továbbiakban

az aláírt nyilatkozatban szereplô

tési adatokkal) újraindítja a tranz-

együtt: befizetô) jelzi, hogy adófi-

végösszeget a befizetônek az ún.

akciót.

zetési kötelezettségét bankkártyá-

PIN-PAD segítségével jóvá kell

benyújtása,

A bankkártyás befizetésnél
kártya átnyújtását követôen a kártyához tartozó azonosító kó- az adó megfizetésének
bankkártyán feltüntetett név alap- dot (PIN kódot) is meg kell adni. idôpontja
val kívánja kiegyenlíteni. A bank-

hagyni, és szükség esetén a bank-

ján az ügyintézô meggyôzôdik ar-

A sikeres tranzakciót visszaiga-

A bankkártyás adófizetés esetén az

ról, hogy a bankkártya a befizetô,

zoló (a terminál által kinyomta-

adó (visszafizetendô költségvetési

illetve az általa képviselt adózó

tott) banki bizonylat két példá-

támogatás) megfizetésének az idô-

nevére van kiállítva. Amennyiben

nyából az egyik a befizetô saját

pontja a sikeres bankkártyás fize-

a befizetô nem a saját, illetve az

példánya, a másik az állami adó-

tési tranzakció lebonyolításának

általa képviselt adózó nevére kiál-

hatóság példánya, amelyet a befi-

az idôpontja, amely a terminál ál-

lított bankkártyával kíván fizetni,

zetônek az ügyintézô kérése ese-

tal kinyomtatott banki bizonyla-

úgy az ügyintézô a bankkártyával

tén alá kell írni. A sikeres tranz-

ton, valamint a befizetett végösz-

történô fizetést visszautasítja. Ha

akció lebonyolítását követôen az

szeg adónemek szerinti részletezé-

az adózó nevében a képviselôje

ügyintézô a befizetett végösszeg

sét tartalmazó befizetési bizonyla-

kíván bankkártyás adófizetést tel-

adónemek szerinti részletezését

ton egyaránt a tranzakció dátuma-

jesíteni, akkor az ügyintézô a be-

(a befizetô nyilatkozata szerint)

ként szerepel.

fizetô képviseleti jogosultságát is

tartalmazó, szintén két példány-

A bankkártyás befizetések
tézô rögzíti az adózó, illetve szük- zonylatot is átnyújt a befizetô ré- elszámolása
ellenôrzi. Ezt követôen az ügyin-

ban kinyomtatott befizetési bi-

ség esetén a képviselôje azonosí-

szére. Az ügyintézô által hitelesí-

A bankkártyás befizetések eseté-

tásához szükséges adatokat (az

tett befizetési bizonylat egyik pél-

ben a befizetô bankszámláját ve-

adózó adóazonosító jelét vagy

dányát a befizetô kapja meg,

zetô hitelintézet a bankkártyás be-

adószámát, nevét és címét; vala-

amelyet (a késôbbiekben felmerü-

fizetés végösszegével, azaz egy

mint a képviselôje adóazonosító

lô esetleges reklamáció, kifogás

összegben terheli meg a befizetés-

jelét – ennek hiányában személy-

esetére)

nél használt bankkártyához tarto-

azonosságát igazoló igazolvány tí-

együtt célszerû megôrizni. A befi-

pusát és számát -, nevét és cí-

zetési bizonylat másik példányát

A bankkártyás befizetés végösz-

mét,). Az azonosító adatok rögzí-

(amelyet az állami adóhatóság

szege (mivel az az adózó nyilatko-

tése után a befizetô szóban nyilat-

ôriz meg) a befizetônek alá kell

zatának megfelelôen több külön-

kozik arról, hogy milyen célból,

írni, és vissza kell adni az ügyin-

bözô adónemhez tartozó költség-

mely

tézô részére.

vetési számlát is megillethet) nem

adó(k)ra

és

milyen

a

banki

bizonylattal

zó bankszámlát.

összeg(ek)ben kíván befizetést

Sikertelen tranzakció esetén az

közvetlenül az egyes adónemek-

teljesíteni. A befizetô szóbeli nyi-

ügyintézô a hitelintézet terminá-

hez rendelt költségvetési számlák-

latkozata alapján az ügyintézô

lon keresztül érkezô visszajelzése

ra, hanem a Magyar Államkincstár

rögzíti a befizetési adatokat, majd

alapján tájékoztatja a befizetôt a

által külön erre a célra megnyitott

a kinyomtatott nyilatkozat két

sikertelenség okáról (pl.: fedezet-

APEH Bankkártyás befizetések át-

példányát aláíratja a befizetôvel.

hiány). Ezt követôen az ügyintézô

vezetési számlára (továbbiakban:

Ezt követôen történik meg a

a befizetôvel egyeztetve vagy si-

bankkártyás befizetések számla)

A D Ó V I L Á G

105

folyik be. Ez a számla technikai

bankkártyás befizetéssel kapcso-

jellegû, az adózók közvetlenül (pl.:

latos problémát jelezni.

banki átutalással) nem teljesíthet-

Ebben az esetben a bankkártyás
befizetést igazoló, terminál által

nek rá befizetéseket.
A bankkártyás befizetés végösz-

kinyomtatott banki bizonylat, a

szegének a bankkártyás befizeté-

befizetett végösszeg adónemek

sek számlán történô jóváírását

szerinti részletezését tartalmazó

követôen az állami adóhatóság

befizetési bizonylat, és a rekla-

gondoskodik arról, hogy a bank-

mált

összeg(ek)et

tartalmazó

kártyás befizetés végösszege az

bankszámlakivonat

birtokában

adózó nyilatkozatának (amelyet

(megküldésével) lehet reklamáci-

az ügyfélszolgálaton általa aláírt

ót kezdeményezni.

befizetési bizonylat rögzít) megfe-

A bankkártyás befizetés
adónem(ek)hez tartozó költségve- elônyei:
lelô részösszeg(ek)ben, az érintett

tési számlá(k)ra átvezetésre kerül-

• az APEH ügyfélszolgálaton törté-

jön. Az átvezetést követôen törté-

nô ügyintézés során egyúttal lehe-

nik meg az adózó állami adóható-

tôség van a fizetési kötelezettség

ságnál vezetett folyószámláján a

teljesítésére is,

bankkártyás befizetés részössze-

• egy befizetéssel több adónemben

geinek a megfelelô adónemekben

fennálló tartozás egyszerre egyen-

történô könyvelése.

líthetô ki

A bankkártyás befizetéseknek

• a befizetés során az adózó (befize-

az adózói folyószámlákon törté-

tô) azonosító adatait rögzítik, így

nô könyvelése – a fent leírtakat

a befizetések automatikus folyó-

figyelembe véve – több nappal a

számlára könyvelése biztosított,

bankkártyás befizetési tranzak-

• költségeit az állam (és nem az

ció lebonyolítását követôen tör-

adózó) viseli,
• adóigazolás (együttes adóigazolás)

ténik meg.

megszerzéséhez nem kell a tartozás

Reklamáció

kiegyenlítésérôl banki igazolás vagy

Amennyiben az APEH ügyfél-

készpénzátutalási megbízás, ele-

szolgálatán teljesített bankkár-

gendô a sikeres bankkártyás befize-

tyás

tést igazoló bizonylat.

befizetésre

vonatkozóan

reklamáció (kifogás) merül fel

A bankkártyás befizetés
duplán terheli meg a befizetô hátrányai:
(pl. a bank a befizetés összegével

bankszámláját), úgy azt elsôdle-

• az adózó (képviselô) APEH ügy-

gesen a számlavezetô bankkal

félszolgálaton történô személyes

szükséges egyeztetni. Ha a bank-

megjelenését igényli,

kal történô egyeztetés eredmény-

• a fizetés helyhez (kijelölt ügyfél-

telen, akkor érdemes az APEH

szolgálatok) és idôhöz (nyitvatar-

ügyfélszolgálatán vagy levélben a

tási idô) kötött.

