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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizoÍtság számfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
meglárgyalźsź'ĺ.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Az adőzás ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55lB. $-a alapjĺín
2012. januáĺ 1-jétől az ĺjnkoľmźnyzatí adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozźsában
atízezer - magáĺszemélyek esetében az ezeÍ - forintot elérő adótartozássa| rendelkező adőző
nevét, címét és az adőtartozás összegét az esędékességet követő 10. nap 0 órától a helyben
szokáso s módon kozzéteheti.

Az adőťlzetési kötelezettség teljesítése során az adőző hozzájáru| a közös teherviseléshez.
Taľsadalmi szempontbo| elvélrt, hogy minden ađőťĺzetésre kĺjtelezetl személy eleget tegyen
ezen kötelezetĺségének. A helyi közösségek életében a jogkĺivető magataľtást erősíti a
nyilvánosság ereje. A törvénymódosítás a nyilvánosság erejének a|ka|mazásfua ad lehetőséget
a helyi adóhatóság szźlmáta.

A korábban hatályos szabá|yok szeľint az él|Iami adóhatóság volt jogosu|t az ađőtatozással
rendelkezők adatainak nyilvánosságra hozatalźtta. Azonban adőnatási jogosultsága aZ
önkormányzat jegyzőjének, mint önkormányzati adőhatőságnak is van. Az önkormźnyzati
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adóhatóság az adőhźĺralék behajtása soľán ugyanolyan végrehajtási szabályok szerint jfu eI,
miĺt az áIIani adóhatóság, a törvény ugyanis nem tesz ktilonbséget az önkormźnyzati és
állami adóhatóság végrehajtására vonatkoző szabályok ktizĺitt. Ez a szabá|yozźs ís azt
tźmasztja a|á,hogy az adőhatőságokat adőnatási tevékenységtik során azonos eljarási jogok
illetik meg.

Emellett az <jnkormtnyzati adóhatóságnál nyilvĺántartott taľtozással rendelkezők adatainak
kozzététeIéhez a helyi szintęn múködő vá||alkozźsoknak, befektetőknek ugyanolyan érdeke
filzodik, mint ahogy eń" je|eĺ szabáIyozás az áI|ami adóhatóságnál nyilvántartott tartozással
kapcsolatban elismeri.

A Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Mfüödési Szabźl|yzatátőI sző|ő 1,912009. (V.6.)
ĺinkormányzati rende|et 75. $ (1) bek. a) pontja a|apjźn helyben szokásos mĺód: a Hivatal
okmanyiroda és Ügyfelszolgálati Ügyosztályźn e|he|yezett hirdetőtáb|áján 10 napra tĺjľténő
kifiiggesztés, és az Önkormanyzathivata|os honlapjan tĺiľténő megjelenítés.

A Minőségiľanyítási Rendszerdokumentáció Nyilvánosság biztositásaľa vonatkoző e|járása
szeľint a Hivatal a nyilvánosság biztosítás éľdekében az alábbi tĄékoztatási foľmákat
rendszeresítette:

o hirdetőtáb|a az okmanyiroda és Ügyfélszolgálaton
o internetes honlap
. JózseÍváros címmel megjelenő ing1lenes terjesztésíĺ újsóg
. egyéb kerületi terjesztésii sajtótermékekkel való együttműkodés

o regionális, illene országos médiumokknl való kapcsolattaľtás
o kerületi kiadvónyok, arculati knmpányok.

Amennyiben jogszabály vagy belső noľTna a ,,helyben szokásos módon'' foľmulát
alkalmazza, azon a hirdętőtáblĺín és a honlapon történő együttes kozzététe|t kell éľteni. Az
egyéb hirdetményeket a megkeľesésben meghatározott ideig kell a hirdetőtáb|źntartan.

2012. június 4-i konyvelési ađatok szeľint az a|ábbí hátralékok állnak fenn helyi adó és
gépj ĺáľműadó vonatko z ásáb an
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Magónszemélvek

Nem magónszeméIyek

(Htv.3.6ilésdoontia)
Epítménvadó 8 1fs 67f 63 416 723

Telekadó 216 146 f r99 960

Idesenforsalmi adó 88 74r t4 60s sf6
Géoiármiĺadó f34 rs9 9r8 tf4 43s 62f
Osszesen: 243 190 477 204 657 831
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w Gépjáľműadó

Táiékoztatom a Képviselő.testületeto hogy mint az iinkormányzati adóhatĺíságYezetője,
úgy diintłittemo hogy az Art. 55/B. $-a alapján az iinkoľmányzati adóhatóság helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásálban a 10.000' . magánszemélyek esetében az l..000, - forintot
eléľő adótartozással ľendelkező adőző nevét, címét és az adőtartozáls tisszegét 2012.
augusztus 1. napjától il helyben szokásos mĺídon (hirdetőtlźblán és honlapon)
kłjzzéteszem.

Adóhatóságunk a kozzététel napjźlig,,tiirelmi iđót,, binosit az ađőzők részére, hogy fennálló
adóhátľalékaikat és ęzzę| összefiiggésben a fennálló hátralékaik utĺán felszámított késeđelmi
pótlékot _ amennyiben még nem tették meg _ rendezhęssék.

A közzétételre kenilő lista egy összegben tartalmazĺi fogsa egy-egy adőző helyi adó
(építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó) és gépjárműadő tartozźlsát is. Az adőzőnként
kimutatott hátľalék nem fogja tarta|mazĺi az adőtartozás utźn felsziímított késedelmi pótlék
összegét, valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat, mivel ezeknek a nyilvánosságra
hozata|árő| a tĺirvény nem rendelkezik. Nem taľta|mazza továbbá azon adohátralékosok
ađatait, akik formanyomtatviínyon benyújtott kérelmére ťlzetési kedvezmény (/izetési
halasztás, részleffizetés) kertilt engedéIyezésre. A fizetési kedvezmény feltételeit be nem taľtó
hátralékosok a folyamatosan frissülő listába kerĹilnek.

Azadőhatősága20I2. augusztus 1. napjától közzétęttlistát havonta frissíti.

Az adőtĺrtozások kőzzététe|ének ĺdőpontjáľĺól és helyéľő| az adőzőkat és kęrĹilettink
lakosait előzetesen felhívás útján tájékoztatjvk honlapunkon (www. jozsefvaros.hu), valamint
aJőzsefvźtros c. újság iftjaÍL.

Kéľem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 2012. június 06.



FELHIVAS

Tisztelt Adózók!

Az ađőzás ľendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 55/B. $-a szerint: ,,Az önkoľmźtnyzati

adóhatóság helyi adó és gépjĺĺrmúadó vonatkozásźtbarl a tizezer _ magźlnszemélyek esetében

az ezet _ forintot elérő adótartozássa| rendelkező adőző nevét' címét és az adőtartozés

összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon kozzétęhęti.,,

Ezúton tájékoztatjuk Ontiket, hogy Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi

onkormĺínyzat Adőhatősága 20|2. augusztus 1. napjátĺól a fenti törvényi rendelkezésben

meghatáĺozott adĺitartozással ľendelkező adőző nevét, címét és az adőtartozás tisszegét a

helyben szokásos módon kőzzéteszi.

Az onkoľmtnyzati adóhatóság akozzétett listát havonta frissíti.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szeruezeti és Mfü<jdésí SzabáIyzatárő| szőIő I9l2009. (V.6.)

önkoľmányzati rende|et 75, $ (1) bek. a) pontja a|apjźn helyben szokásos mód: a Hivatal
okmanyiroda és Ügyfé|szolgáIatiÜgyosztalyźn e|he|yezett hirdetőtábláján 10 napra töľténő

kifiig ge szté s, és az onkormany zat hív ata|os honl apj án történő me gj eleníté s.

Kéľem az érintetteket, hogy a határidőn túli adőtartozásaikat szíveskedjenek mielőbb
rendezni.

Budapest, 2012. június ....

Rimán Edina
jegyző


