Adók módjára behajtandó köztartozások
Ügyleírás:
Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját
ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési
kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás
keretében (pl. elővezetési költség). A kimutató szerv megkeresésével indul az eljárás, melyben
az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. A behajtási
megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, a behajtást
kérő pénzforgalmi számlaszámát, a fizetésre kötelezett nevét és adóazonosító számát,
személyazonosító adatait és lakcímét, a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő
döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, a teljesítési határidőt, a tartozás összegét és
esetleges járulékait, és annak a jogszabályhelynek pontos megjelölését, amely az adók módjára
való behajtást lehetővé teszi. Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság feladata a köztartozás beszedése végrehajtási eljárás keretében.
Sikeres behajtás esetén, az adók módjára behajtott összeget az adóhatóság soron kívül átutalja
a végrehajtást kérő által megjelölt számlaszámra.
Jogszabályi háttér:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM
rendelet.
Benyújtó személye:
Az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató
szerv) megkeresésével indul az eljárás.
Benyújtás formája és módja:
A kimutató szerv kizárólag elektronikusan, hivatali kapun keresztül vagy e-Papíron nyújthatja
be megkeresését.
Benyújtás céljára szolgáló űrlapok:
Elektronikusan benyújtható adatlap elérhetősége (előzetes regisztrációt követően):
http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-nyomtatvanyok
Eljárás díja:
Az eljárás díjmentes az 1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény értelmében, nem kötelezhető
illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján
költségmentességben részesített.
Fizetési határidő és számlaszám:
A végrehajtás során a befolyt összeg az adók módjára behajtandó köztartozások idegen illetve
egyéb számlára kerül.

Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő a kimutató szerv általi megkeresést követő napon kezdődik. Ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. Az önkormányzati
adóhatóságnak a tartozás beszedéséig, illetve az elévülési határidőig végzi a végrehajtást.
Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos
értesítések kézbesítése:
Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során keletkezett iratokat az írásbeli alapon történő
kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton
kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy
képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül
feladásra.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

