Adók módjára történő végrehajtás
Az önkormányzati adóhatóság a behajtási eljárás feltételeinek vizsgálata mellett a behajtási
megkeresésben szereplő tartozást sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem vizsgálhatja felül, a
megkeresésben foglaltakhoz kötve van!
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban:
Avt.) rendelkezik többek között arról, hogy 2018. január 1-játől az önkormányzati adóhatóságoknak milyen
feladatai vannak a megkeresésre folytatandó végrehajtási eljárások tekintetében.
Sajátos munkamegosztás érvényesül az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása esetén, amikor
az adóhatóság a végrehajtást a köztartozás jogosultjának megkeresésére folytatja le. Ha az adós természetes
személy, a belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, ennek hiányában szokásos fellelhetőségi
helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság az eljárásra jogosult szerv, míg jogi személy és egyéb
szervezet köztartozási ügyében az állami adó- és vámhatóság jár el, kivéve, ha törvény a tartozás beszedését
más szerv hatáskörébe utalja.
E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azon köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és
egyéb tartozások végrehajtása során, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el
(továbbiakban: adók módjára behajtandó köztartozás).
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó
szerv, illetve a tartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát, illetve ha a behajtást kérőt jogszabály valamely
eljárási cselekmény foganatosítására kötelezi, ennek eredménytelen megtételét követő 30 nap elteltével
megkeresi a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzati adóhatóságot a behajtás végett, ha a tartozás
összege eléri vagy meghaladja a 10 ezer forintot. Törvény ennél alacsonyabb összegű értékhatárt is
megállapíthat, de az nem lehet alacsonyabb 5 ezer forintnál.
Az adók módjára behajtandó köztartozásnál a behajtást kérő megkeresése minősül végrehajtható
okiratnak.
Az adók módjára behajtandó köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az
illetékességi területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a tartozás
beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás
végett.
A kimutatónak a behajtási megkeresésben fel kell tüntetni:
 a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, valamint a behajtást kérő pénzforgalmi
számlaszámát,
 a fizetésre kötelezett nevét és adóazonosító számát, adóazonosító szám hiányában a természetes
személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
 a tartozás jogcímét,
 a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, nem döntésen
alapuló fizetési kötelezettséget meghatározó jogszabály-helyet,
 a teljesítési határidőt,
 a tartozás összegét és esetleges járulékait, és
 annak a jogszabályhelynek pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi.
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Az önkormányzati adóhatóság a behajtási eljárás feltételeinek vizsgálata mellett a behajtási
megkeresésben szereplő tartozást sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem vizsgálja felül, a
megkeresésben foglaltakhoz kötve van!
Ha a behajtási eljárás feltételeinek vizsgálata során megállapítható, hogy a megkeresésben foglalt követelés
végrehajtásához való jog elévült, azonosító adatok és az adóhatóság nyilvántartásai alapján az adós személye
nem beazonosítható az önkormányzati adóhatóság a megkeresést végzéssel visszautasítja.
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Az adók módjára behajtandó köztartozásra az adóhatóság késedelmi pótlékot nem számít fel.
A megkeresést követő változásról a behajtást kérő az önkormányzati adóhatóságot haladéktalanul
értesíteni köteles.
Ha az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvezmény iránti kérelmet az
önkormányzati adóhatósághoz terjesztik elő, akkor az adóhatóság a végrehajtási eljárás során érkezett
kérelmet az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a tartozást
kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti. Ekkor az adóhatóság a mérséklésre
irányuló kérelem egyidejű megküldése mellett felhívja a behajtást kérőt az előzetes hozzájárulásra vonatkozó
nyilatkozat megtételére. A behajtást kérő a felhívásra 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozik. Ha a
behajtást kérő nem járul hozzá a tartozás mérséklésére irányuló kérelem elbírálása során a mérsékléshez,
e nyilatkozata az adóhatóságot köti. Ha a behajtást kérő határidőn belül nem nyilatkozik, vagy a mérséklést
nem ellenzi, vagy az adóhatóságot arról tájékoztatja, hogy a nyilatkozat megtételére nincs hatásköre, az
adóhatóság a rendelkezésre álló információk alapján dönt.
Ha az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvezmény iránti kérelmet a végrehajtás
elrendelését követően a behajtást kérőhöz nyújtották be, akkor a behajtást kérő a kérelmet annak elbírálása
érdekében - mérséklési kérelem esetén az előzetes hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg haladéktalanul megküldi az adóhatóságnak. Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során érkezett kérelem
kapcsán az Art. fizetési kedvezményről szóló fejezetében foglaltak szerint jár el az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak megfelelő alkalmazásával.
A fizetési kedvezményt megállapító döntésben foglaltak teljesítéséig az adóssal szemben végrehajtási
cselekmény nem foganatosítható. Ha az adós a fizetési kedvezményt megállapító döntésben foglalt
feltételeket nem teljesíti, a végrehajtást foganatosító adóhatóság a végrehajtást a hátralék teljes összegére
folytatja.
Az adóhatóság a végrehajtás eredménytelensége esetén a behajtási eljárást megszünteti. Az
eredménytelenség miatt megszüntetett végrehajtási eljárás alapjául szolgáló adók módjára behajtandó
köztartozás behajtása az eljárás megszüntetésétől számított egy év elteltével ismételten kezdeményezhető.
Az adóhatóság a végrehajtás eredménytelenségéről és az eljárás megszüntetéséről a behajtást kérőt
tájékoztatja.
A végrehajtás során felmerült ki nem egyenlített költségeket az adóhatóság állapítja meg, amelyet az
adóhatóság és a behajtást kérők követelésarányosan viselnek. Az adóhatóság az értesítésben a költség
megfizetésére a behajtást kérőt felszólítja, ennek eredménytelensége esetén - a behajtást kérőt terhelő, 2
ezer forintot elérő költségtartozás esetén - határozattal kötelezi a behajtást kérőt a költségek megfizetésére.

Önkormányzatunknál a leggyakrabban előforduló megkeresések elővezetési költség ügyekkel függenek
össze, itt indulhatnak végrehajtások. Ekkor ugyanis az elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést
elrendelő határozatban megjelölt személyt kell kötelezni.
Ha ilyen jellegű ügyekben szeretne érdeklődni, informálódni, úgy azt az „alapügyet” érintően itt teheti meg:
HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.
Posta cím: 3300 Eger, Pf::112
Telefon: 06 36 522-111
Fax: 36/522-111
E-mail: hevesmrfk@heves.police.hu
Engedélyügyi ügyfélfogadás: Előzetes időpontfoglalás: 36/522-111 1550 mellék
Hétfő: 12:30-15:30 Szerda: 8:00-15:30 Péntek: 8:00-12:00
Köszönjük a közreműködést.

Eger, 2022. június hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
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