KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADO-MGKR SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül
biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Figyelem: A veszélyhelyzet idején az általános szabályoktól a veszélyhelyzeti jogszabályokban
foglaltak alapján eltérések lehetnek!
Az irányadó központi és helyi jogszabályokról https://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok
olvashat.
A portál működéséről itt https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato olvashatnak részletesen.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 106. § (1)
bekezdése alapján 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, vagy az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon a hatáskörrel rendelkező illetékes
állami adó- és vámhatóságot 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 köztartozás kimutatására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati
Adóhatóságánál a „ASP-ADO-MGKR-2021” számú iForm nyomtatvány szolgál.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmet arra, hogy a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően szíveskedjenek
letölteni, lementeni ugyanis erre - a Kincstártól kapott tájékoztatás alapján - később nem lesz mód és
a beküldést követően már nem tudják elérni az egyébként már beküldött űrlapot.
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.
Előlap
A beküldő adatai (beküldő neve, címe, levelezési címe, adószáma és egyéb azonosító adatai)
Főlap
I. Megkereső adatai
A behajtási megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, valamint
itt kell megadni a kimutató szerv azon pénzforgalmi számlaszámát, ahová a végrehajtás során beszedett
összeg utalását teljesítheti önkormányzati adóhatóságunk.

1

II. Megkeresés tárgya
Meg kell jelölni a megkeresés tárgyát.
III. Megkereséssel érintett adózó (adós) adatai
1. pontban kell ki választani az adózó jellegét (magánszemély, gazdálkodó).
2-9. pontban a fizetésre kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban,
lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító
jele, adószáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe).
10. pont a megkereső adós vagyonára vonatkozó információinak feltüntetésére szolgál (pénzforgalmi
számlaszámára, letiltható jövedelmére, követelésére vonatkozóan).
IV. Köztartozások
1.

pontban a fizetésre kötelezett tartozására vonatkozó adatok kell szerepeltetni.

1.1.

pont a tartozás jogcímének megadása.

1.2-1. 3. pontban a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját
minden esetben meg kell adni, mert önkormányzati adóhatóságunk csak jogerős határozat (végzés)
alapján indítja meg a köztartozás behajtását.
1.4-1.9 pontban a tartozásra vonatkozó további adatok feltüntetésre van mód (teljesítési határidőre, a
tartozás összegére és esetleges járulékaira, és annak a jogszabályhelynek pontos megjelölésére, amely
az adók módjára való behajtást lehetővé teszi).
Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési
nyomtatványokról,
elektronikusan
intézhető
ügyekről,
beadványokról
itt
a
https://www.eger.hu/hu/adougyek olvashatnak részletesen.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Általános 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
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/
Lezárva: Eger, 2021. január
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