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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADÓ-MGKR-2017 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA 

 

 

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. 

 

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 kimutató szerv adós vagyonára vonatkozó információinak feltüntetésére szolgál 

(pénzforgalmi számlaszámára, letiltható jövedelmére, követelésére).  

 

IV. Köztartozások  

 

1. pontban a fizetésre kötelezett tartozására vonatkozó adatok kell szerepeltetni.  

 

1.1. pont a tartozás jogcímének megadása.  
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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 adók módjára történő 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). 

 

 

Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves 

adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót 

hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.  

 


