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.
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító,
nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja negyedévenként, a negyedévet követő
hó 15. napjáig keresi meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege
meghaladja az 5000 forintot.
Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is
megkereshető. Köztartozás általában a törvényben meghatározott fizetési kötelezettség,
amelynek adók módjára való behajtását szintén törvény mondja ki.
Az önkormányzati adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása során
részletfizetést, fizetés halasztást, mérséklést nem engedélyezhet.
Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó
köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes
teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás,
melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér
letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség.
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM
rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók
módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik.
Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára
behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is.
Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul.
Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény
ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság köteles
eljárni az adók módjára behajtható köztartozások ügyében.

Kiss-Holczmann Ágnes adóügyi előadó
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8.00-12.00, 12.30-16.00,
szerda 8.00-12.00, 12.30-16.00,
péntek 8.00-12.00
Elérhetőség: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
Tel.: (94) 510-225
E-mail:

Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet Gencsapáti Község Önkormányzata Illeték
beszedési számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor.
Az illetékbeszedési számla száma: 11747006-15421278-03470000

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan
kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.
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az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
a végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási
költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló
49/2012. (XII.28.) NGM rendelet

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55. §-ai alapján az
adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem
hozhatja tudomására.

