Végrehajtási eljárás
Ügyleírás:
Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra
jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára
behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás
(tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást
megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen
felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a
végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e
törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell
foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az
adósra nézve - az arányosság elvének figyelembevételével - a legkisebb mértékű korlátozással
jár. Az adós - jogszabályban meghatározottak szerint - köteles a végrehajtással kapcsolatban
felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban
meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére.
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:
A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások kivételével hivatalból indulnak.
Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Adók módjára behajtásra történő kimutatások esetében rendszeresített űrlap:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-nyomtatvanyok
Végrehajtási eljárás költségei:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással
kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét - az adózót
- terhelik.
A végrehajtási iratok 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/
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