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A nagy tartozást felhalmozók Egerben is felkerülnek a honlapra
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) új eleme, hogy ettől az évtől
lehetőséget ad a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer
– forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevének címének és az adótartozás összegének
közzétételére a helyben szokásos módon. Az adótartozás magában foglalja a tőke mellett az - esedékességtől
felszámított- késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) első körben 2012.
november 14-től az 500 ezer forintot elérő és az azt meghaladó adótartozásokat a város honlapján
közzéteszi.
Az adóhatóság jogszabályok által előírt feladatai közé tartozik többek között a hátralékkal rendelkező
gazdálkodók és magánszemélyek fizetésének kikényszerítése és az adófizetők fizetési problémáinak
méltányos kezelése. A tevékenység magában foglalja a hátralékkezelést, a végrehajtást, a fizetési kedvezményi
kérelmek elbírálását, továbbá a csőd, felszámolási és végelszámolási eljárások bonyolítását. Akik önként nem
tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, azokkal szemben kötelesség az
adóhatóságnak - a törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával - fellépni.
A követeléskezelés során első esetben általában az adózók értesítést kapnak arról, hogy tartozással
rendelkeznek és az adóhatóság felhívja őket az önkéntes fizetésre, ugyanis alapvető célkitűzés a hátralék
keletkezési, növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása. A nagy összegű hátralékosok kezelésén
túl, az adóhatóság egyre nagyobb hangsúlyt fektet a tömeges számú kis összegű hátralékosok kezelésére,
számuk növekedésének mérséklésére. A hátralékok 46%-a a már nem működő, illetve többnyire
felszámolás alatt lévő társaságoknál van felhalmozva, ezek megtérülése nem várható.
Jelenleg az adóhatóság 100 ezer forint feletti tartozás miatt 713 adózónál, 10 ezer és 100 ezer forint közötti
tartozás esetében 2 628 adózónál folytat hátralékkezelési eljárást. 2 213 adózó esetében – ők kisebb összeggel
és általában rövidebb idő óta tartoznak – tájékoztatást küldtünk a hátralékok rendezésére.
Idén az adóhatóság 123 millió forinttal növelte az indított követeléskezelés összegét. A követeléskezelési
tevékenység eredményeként 2012. november hónapig 297,5 millió forint tartozás folyt be az adóhatóság
számláira.
Az adóhatóság méltányosan kezeli a nehéz fizetési helyzetbe került adózókat. Az ilyen jellegű problémával
fizetési könnyítést kérelmező adózók részére 242,4 millió forint értékben engedélyezett fizetési
halasztást, illetve részletfizetést, ezzel is segítve a vállalkozások likviditását és magánszemélyek
megélhetését. Általában a megadott fizetési könnyítések adóéven belül teljesítendőek.
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