Az ügytípus megnevezése:

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Az eljáró osztály, csoport
megnevezése:

Adó Osztály Könyvelési és Végrehajtási Csoport

Illetékességi területe:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási
szolgáltatási díjak:

Illeték és díjmentes

Alapvető eljárási
szabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja,
helye:

Az eljárás az önkormányzatot megillető adók esetén hivatalból, az
adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatali kapujába
(rövid név: KMJV, KRID azonosító: 502070331) küldött
elektronikus megkeresése alapján indul.

Útmutató, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás:

A végrehajtók folyamatosan figyelemmel kísérik az adóhatóságunk
által előírt adófizetési kötelezettségek teljesítését, legyűjtik a
hátralékos adózók listáját és a végrehajtási eljárást hivatalból
megindítják.
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 keresi meg
az illetékes önkormányzati adóhatóságot a behajtás végett, ha a
tartozás összege eléri vagy meghaladja a 10.000 Ft-ot. Törvény ennél
alacsonyabb összegű értékhatárt is megállapíthat, de az nem lehet
alacsonyabb 5000 Ft-nál. Amennyiben a hátralék későbbi
megfizetése igazoltan veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is
megkereshető. A kötelezettség veszélyeztetettségét az okok
megjelölésével részletesen indokolni kell.
Köztartozás az a fizetési kötelezettség, amelyre törvény az adók
módjára való behajtást rendeli el. 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.
Ha az adózónak az adószámláján a fizetési kötelezettséget
meghaladó összeg áll rendelkezésre (túlfizetés) és ezt az adózó
visszaigényli, az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat
időpontjában más adóhatóságnál van-e esedékessé vált tartozása, és
az milyen összegű. Az adóhatóság az általa nyilvántartott

adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó
nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt - más
adóhatóságot megillető - tartozás összegéig ezt visszatarthatja, és
ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül. Erről az
adózót az adóhatóság végzéssel értesíti.
Amennyiben az adózó adószámláján túlfizetés mutatkozik, de arról
nem rendelkezett, az őt megillető túlfizetés összegét az adóhatóság
elszámolhatja az általa nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra,
ideértve az adók módjára behajtandó köztartozást is (hatósági
átvezetés). Erről az adóhatóság az adózót végzéssel értesíti, amely
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Ha a visszatartott, átvezetett összeg nem nyújt fedezetet a tartozásra,
illetve ha az adózónak nincsen túlfizetése, úgy az adóhatóság a
tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja. Eredménytelen felhívás
esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján
célszerűtlen, a végrehajtást megindítja, és az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény szabályai szerinti cselekményeket foganatosítja:
- munkabér (nyugdíj, egyéb járandóság) letiltása,
- követelés lefoglalása,
- hatósági átutalási megbízás kibocsátása,
- ingóvégrehajtás,
- ingatlan végrehajtás.
Az adótartozás az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi
Régiója által vezetett, adónemek szerinti számláira, a köztartozások
pedig az egyéb bevételek beszedési számlára, illetve az idegen
bevételek elszámolási számlára fizetendők meg.
A számlaszámok az alábbi linken érhetők el:
https://kecskemet.hu/uploaded_files/prod/files/201906/Adobefizetesi_szamlaszamok.pdf
Eredményes végrehajtást követően az adók módjára behajtandó
köztartozás jogosultját erről tájékoztatjuk, s az összeget az általa
megadott számlára utaljuk.
Az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, Nincs meghatározva
okmányok:
Ügyintézéshez használt
Nincs letölthető nyomtatvány
letölthető nyomtatványok:
Elektronikus ügyintézés
szintje:
Kezelésében lévő
adatfajták:

1. szint: magánszemélyek végrehajtási ügyeiben
4. szint: elektronikus ügyintézésre kötelezettekkel, valamint
elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de elektronikus
ügyintézést választó adósokkal való kapcsolattartás esetén, adók
módjára behajtandó köztartozások jogosultjaival
ASP Adó szakrendszer törzsállományai
IRMA program törzsállományai

Az ügytípus megnevezése:

TÚLFIZETÉS RENDEZÉSE

Az eljáró osztály
megnevezése:

Adó Osztály

Illetékességi területe:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási
szolgáltatási díjak

Illeték és díjmentes

Alapvető eljárási szabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
PAPÍR ALAPON:
ADÓ OSZTÁLY ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN
Kecskemét, Szabadság tér 2., volt Liberté Kávéház
telefon: 76/513-513/3518 mellék
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
szerda:
péntek:

7.45 – 12.00 és 13.00 – 16.00
7.45 – 12.00 és 13.00 – 18.00
7.45 - 13.30

POSTAI ÚTON

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja, helye:

6000 Kecskemét, Kossuth tér. 1.
ELEKTRONIKUS ÚTON:

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag
elektronikus úton nyújthatják be beadványaikat:
- Önálló kérelemként az E–önkormányzati portálon
keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/).
- Helyi iparűzési adóbevallásban a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalon keresztül (https://nav.gov.hu).
esetén

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de elektronikus
ügyintézést választó adózók ugyancsak az E–önkormányzati
portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) indíthatják az eljárást.

Útmutató, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

Kérelemre:
Ha az adott adónem tekintetében az adózónak fizetési
kötelezettségét meghaladó összeg áll az adószámlán a
rendelkezésére az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre
- az adózó által megjelölt adónemre számolja el,
vagy
- ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási
kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a
fennmaradó összeg visszatérítéséről.
Az
adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor
térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa

nyilvántartott, adók módjára behajtandó
köztartozása, valamint nyilatkozata alapján
nincs más adóhatóságnál esedékessé vált
tartozása A túlfizetés visszatérítése az
elévülési időn belül kérhető.
Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul (külön
nyomtatványon/űrlapon, vagy a helyi iparűzési adó bevallás
benyújtásával egyidejűleg a bevallásban).
Az ügyintézési határidő 30 nap.
Hivatalból:
Az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság
hivatalból elszámolhatja az általa nyilvántartott, az adózót
terhelő tartozásra, ideértve az adók módjára behajtandó
köztartozást is. (Hatósági átvezetés) Erről az adóhatóság az
adózót végzéssel értesíti, amely fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
Az utalások előtt ellenőrizni kell a nyilvántartott
befizetéseket, majd a kérelemnek, illetve hatósági átvezetés
esetén az adózó számlaegyenlegének megfelelően kell
teljesíteni az utalást.
Az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok:

Az ügyindításhoz szükséges űrlapon kívül
dokumentum, okmány csatolására nincs szükség.

egyéb

Ügyintézéshez használt
letölthető nyomtatványok:

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/ )
16HIPA, 17HIPA,18HIPA,19HIPA, 20HIPA,21HIPA
(https://nav.gov.hu)

Elektronikus ügyintézés
szintje:

1. szint: magánszemély adózó részére történő hivatalból
történő utalás esetén,
2. szint: magánszemély adózó kérelme esetén,
4. szint: elektronikus ügyintézést választó magánszemély
adózó kérelme, valamint hatósági átvezetése esetén, továbbá
elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó önálló kérelme,
illetve helyi iparűzési adóbevallásban előterjesztett kérelme,
valamint hatósági átvezetése esetén

Kezelésében lévő adatfajták:

ASP Adó szakrendszer törzsállományai
IRMA program törzsállományai

