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Köztartozásmentes adózói 
adatbázissal bővíti elektroni-
kus szolgáltatásainak körét az 
APEH, amely először február 
10-én lesz elérhető az adóható-
ság honlapján. Ez az adatbázis 
tulajdonképpen az úgyneve-
zett „nullás” adóigazolásokért 
való „sorbanállást” válthatja 
ki, és bevezetésével, illetve a 
köztartozás-mentesen műkö-
dő cégek, vállalkozások és vál-
lalkozók nevének megjelení-
tésével az APEH a jogszerűen 
működő társaságokat kívánja 
segíteni. 

A rendszer lényege: az a 
vállalkozás, amelyik az összes 
bevallási kötelezettségnek ele-
get tett, és az adófizetési köte-
lezettségeit is teljesítette – vagy 
az adóhatóságtól részletfizetést, 
fizetéshalasztást kapott –, tehát 
nincs aktuális befizetési köte-
lezettsége, kérheti azt, hogy az 
adóhivatal vegye fel a köztarto-
zás-mentes adózók listájába. Ha 
valaki ebben az adatbázisban 
szerepel, akkor a közbeszerzé-
si pályázatokkal kapcsolatos 
kifizetéseknél már nem kell az 
APEH-től együttes adóigazolást 
kérnie, mert az a szervezet, 
amelyik a kifizetést teljesíti, 
megnézi az adóhivatal listáját. A 
lista archivált lesz, azaz mindig 
visszakereshető.  Az adóhivatal 
az új, elektronikus szolgáltatás 
mellett természetesen megtartja 
a hagyományos eljárást is, azaz 
továbbra is kérhető elektroni-
kusan és papír alapon is adó-
igazolás. 

Az állami adóhatóság honlap-
ján közzétett listához – amely 

tehát azoknak az adózóknak a 
nevét és adószámát tartalmaz-
za, akik megfelelnek a törvény 
által meghatározott feltételek-
nek – bárki hozzáférhet.  

A közbeszerzések teljesíté-
séhez kapcsolódóan egyébként 
az adózók az adóigazolást egy 
egyszerű adatlap kitöltésével az 
ügyfélkapun keresztül kérhetik, 
illetékmentesen, ám a kérelem 
kizárólag elektronikus úton 
nyújtható be. A kérelemhez az 
adóhatóság internetes honlap-
ján adatlapot rendszeresített.

Az állami adóhatóság a köz-
tartozásmentes adózói adatbá-
zis adatait minden hónap 10. 
napján frissíti. 

Az adatbázissal kapcsolatos 
tudnivalókról bővebb tájékozta-
tó az APEH honlapján, a www.
apeh.hu címen érhető el.

Februári  
befizetési határidők

Február 12., csütörtök
A kifizető, munkáltató a szokott 
módon eddig vallja be és fizeti 
meg az általa levont személyi 
jövedelemadó-előleget vagy 
magát a levont személyi jöve-
delemadót. Szintén eddig fizeti 
meg a járulékokat: az egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékot, 
a fizetendő társadalombiztosí-
tási járulékot, az egészségügyi 
hozzájárulást, a munkaadói 
és munkavállalói járulékot, a 
START-kártyával rendelkező 
foglalkoztatott után a 0/15/25 
%-os  járulékot. Az egyéni vál-
lalkozó és a társas vállalkozó 

után a vállalkozás eddig vallja 
be és fizeti meg a vállalkozói 
járulékot és az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot.  
Február 16., hétfő
A magánszemély február 15-ig 
kérheti az egyszerűsített adó-
bevalláshoz az APEH közremű-
ködését a bevallási csomagban 
megtalálható vagy az internet-
ről letölthető Nyilatkozat-on. A 
határidő jogvesztő, ezt követően 
már csak önadózás keretében 
lehet eleget tenni a bevallási 
kötelezettségének.

Február 20., péntek
Társasági adóelőleg-befizetés, 
havi bevallók környezetvédelmi 
termékdíj befizetése, játékadó 
befizetése és bevallása, jövedé-
ki adó bevallása, havi áfa befize-
tése és bevallása, 0901-es havi 
bevallás benyújtása, fogyasztói 
árkiegészítés és költségvetési 
támogatás igénylése, a televí-
ziókészülék üzemben tartási 
díjának befizetése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adóala-
nyok bevallásának, illetve az 
Európai Közösség más tagál-
lamából személygépkocsinak 
nem minősülő új közlekedési 
eszköz beszerzésekor a közös-
ségi adószámmal nem rendelke-
zők bevallásának benyújtása.

Ha a munkavállaló a feltéte-
lek teljesülése esetén a munkál-
tatójától az adóelszámolás elké-
szítését kéri, és a munkáltató 
ezt vállalja, akkor e napig kell a 
dolgozónak az adóbevalláshoz 
szükséges bizonylatait a mun-
káltató felé átadnia.

Január 18-án a Hivatalnok 
utcába egy autószerelő 
műhelybe hatolt be ismeretlen 
elkövető ablakbetörés mód-
szerével, onnan műszereket, 
laptopot és fényképezőgépet 
tulajdonított el. 

Ismeretlen elkövető a 
Ligetszépe utcából tulajdoní-
totta el az EPC-881 forgalmi 
rendszámú Lada típusú sze-
mélygépkocsit. Okozott kár 
150 000 forint.

Január 19-én ismeretlen 
elkövető a Köszörűs utcából 
eltulajdonította az IJE-242 for-
galmi rendszámú Opel Corsa 
típusú személygépkocsit, 
mely zárt állapotban parkolt. 
Okozott kár: 1 350 000 forint.

A Balatoni és Fürdő utca 
sarkán zárt állapotban parkoló 
Opel típusú személygépkocsi 
ablakát törte be ismeretlen 
elkövető, s onnan iratokat, lap-
topot tulajdonított el.

Január 20-án ismeret-
len elkövető a Folyondár és 
Alsóerdősor utca sarkán par-
koló Mercedes típusú személy-
gépkocsi ablakát törte be, s 
onnan navigációs berendezést 
tulajdonított el, ezzel 100 000 
forint kárt okozott.

A Somogyvári utcából isme-
retlen elkövető eltulajdonította 
az ott zárt állapotban parkoló 
DRF-564 forgalmi rendszámú 
Mazda személygépkocsit, ezzel 
600 000 forint kárt okozott.

Ismeretlen elkövető ajtó-
betörés módszerével hatolt be 
a Szövő utcában egy családi 
házba, ahonnan műszaki cikke-
ket és iratokat tulajdonított el.

Január 21-én a Burkoló 
utcában ismeretlen elkövető 
ablakbefeszítés módszerével 
tört fel egy Peugeot típusú sze-

mélygépkocsit, melyből tele-
font tulajdonított el.

Ismeretlen elkövető janu-
ár 23-án hajnali fél öt körül a 
Fenyőfa utcában egy ingatlan 
udvarában a kerítésen belül 
elhelyezett kapunyitó motort 
leszerelte és eltulajdonította, 
ezzel 30 000 forint kárt okozott.

Ugyanezen a napon a Béke 
téren parkoló KNC-503 for-
galmi rendszámú Hyundai 
Tucson típusú zárt állapotban 
lévő szürke színű személygép-
kocsit ismeretlen elkövető 9.00 
és 10.30 közötti időben eltulaj-
donította, ezzel 5 000 000 forint 
kárt okozott.   

A Selmeci utcában egy Ford 
Fusion típusú személygépko-
csi ablakát ismeretlen elkövető 
betörte, és onnan táskát, irato-
kat tulajdonított el.

Január 25-én az Alispán utcá-
ban egy ingatlanba hatolt be 
ismeretlen elkövető ajtóbetörés 
módszerével, s onnan készpénzt, 
ékszereket tulajdonított el.

A járőrök január 26-án 
sikeresen elfogtak egy fér-
fit, aki ellen a Budaőrsi 
Rendőrkapitányság adott ki 
elfogatóparancsot bűncselek-
mény elkövetése miatt.

Ismeretlen elkövető a 
Vereckei utcában egy lakás-
ba ajtóberúgás módszerével 
hatolt be, és onnan ékszereket, 
szerszámgépeket, készpénzt 
tulajdonított el. Az okozott kár 
900 000 forint.

A Liptói utcában január 
27-én ismeretlen elkövető egy 
ott zártan parkoló Opel Astra 
típusú személygépkocsi abla-
kát törte be, s abból eltulaj-
donított egy táskát, benne ira-
tokkal, bankkártyával, majd a 
bankkártyát felhasználva arról 
150 000 forint készpénzt vett 
le.

Állampolgári bejelen-
tés alapján a járőrök a Szent 
István utcában lefoglaltak egy 
Hunday Gallopper típusú sze-
mélygépkocsit, melyet előző-
leg Ráckeve területéről tulaj-
donított el ismeretlen elkövető. 
A gépkocsit átadták a tulajdo-
nosának.

A Petőfi Sándor utcában 
ismeretlen elkövető besurrant 
egy családi házba a nyitott 
ajtón keresztül, és onnan egy 
betétkönyvet tulajdonított el.

Január 28-án ismeretlen 
elkövető a Bor utcában a 
nyitott ajtón keresztül sur-
rant be egy családi házba, 
és onnan készpénzt, irato-
kat tulajdonított el, majd 
magához vette az ott parkoló 
GWN-833 forgalmi rendszá-
mú Suzuki Swift típusú sze-
mélygépkocsi indítókulcsát, 
és azzal elhajtott. 

Ugyanezen a napon isme-
retlen elkövető eltulajdonította 
az Emőke utcában lezárt álla-
potban parkoló HXW-625 for-
galmi rendszámú Opel Corsa 
típusú személygépkocsit.
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Gádorfood kft.
Társkeresõ és programszervezõ Iroda

2030 Érd, Túr u. 6.
T.: 06-23/390-432

gadorklub@gadorklub.hu

Másoló és Biztosító Iroda
(kis TOTAL kút mögött)

2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 119.
Nyitva: H–Cs: 9–17, P: 9–16 óráig

T./F.: 06-23/371-485, 06-30/508-1772
kiseskis@t-online.hu

Meglepetés Ajándékcentrum
2030 Érd, Riminyáki út 88.

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13 óráig
T.: 06-23/366-669

bartok.tamas@t-email.hu

Lídia Menyasszonyi  
És Alkalmi Ruha Kölcsönző

2030 Érd, Alsó u. 10.•Nyitva: H–P: 14–18-ig
T.: 06-23/369-284, 06-70/701-9256
www.alexera.hu, www.lidiaszalon.hu

Tulajdon Ingatlanközvetítő Kkt.
2030 Érd, Diósdi út 25.

H–P: 9–17 óráig
T./F.: 06-23/365-894
T.: 06-23/520-789,

06-30/961-8824
e-mail: tulajdoningatlaniroda@axelero.hu

Marcsi Ingatlanközvetítő Bt.
2030 Érd, Hivatalnok u. 24.

Nyitva: H–P: 9–16
Szo: 9–12 óráig

T.: 06-23/365-930,
06-70/381-9433,
06-70/381-9434

marcsi@kozvetito.hu

Szövetkalmár Bútorszövet, 
Szövetszaküzlet
2030 Érd, Leányka u. 6. 
Nyitva: K–P: 9–17 óráig

T: 06-23/372-495 
doorl@butordoktor.hu
www.butordoktor.hu

Érdi Városi Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fûtõ u. 41.
Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. 
Telefon: 06-30/621-2596 Macsotay Tibor elnök

 


