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1. Az adóhatóság végrehajtási tevékenysége során a következő jogszabályokat 
alkalmazza: 

 
 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény (Avt.), 
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), 
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.), 
 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.). 
 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárások részletszabályairól 

 
Az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban az elsődleges jogszabály az Avt., 
melynek eltérő rendelkezése hiányában sor kerülhet az Air. és az Art. szabályainak 
alkalmazására. Amennyiben az Avt., az Air. és az Art. nem rendelkeznek eltérően, a Vht. 
előírásait kell alkalmazni. Az Avt. háttérjogszabálya tehát a bírósági Vht., amely csak annyiban 
állapít meg az általánostól eltérő részletszabályokat, amennyiben ez valóban indokolt. 
 
A végrehajtási eljárásra akkor kerül sor, ha a kötelezett esedékességkor önként nem tesz eleget 
adófizetési kötelezettségének. 
 
Az Art. pontosan meghatározza azt, hogy az adózó mely időpontig (esedékesség) tehet 
pótlékmentesen eleget fizetési kötelezettségének. Az egyes adók megfizetésének esedékességét 
az Art. 2. számú melléklete írja elő, míg a határozatban megállapított adókat annak jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. 
 
Avt. 30. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az adóhatóság, amennyiben az önkénes 
teljesítés elmaradását észleli, az adósnak fizetési felszólítást küldhet, de ez nem kötelező, a 
végrehajtási eljárás megindításának nem feltétele. 
(A fizetési felhívás nem minősül végrehajtási cselekménynek, csak egérút az adósnak.)  
 
Fel kell hívni az adós figyelmét arra is, hogy a végrehajtási eljárást jövedelmére és 
vagyontárgyaira a fokozatosság elvére tekintet nélkül folytathatja le az adóhatóság, melynek 
során akár a gépjármű-, ingatlan- és cégnyilvántartás adatai alapján is foglalhat, valamint arra 
is, hogy a végrehajtási eljárás valamennyi költsége őt fogja terhelni. 
 

2. Végrehajtói okirat 
 
A végrehajtási eljárásban az Avt. szabályai szerint végrehajtható okirat többek között: 

 a fizetési kötelezettséget tartalmazó, véglegessé vált hatósági döntés; (határozat, 
végzés) 

 önadózás esetén bevallás, mely tartalmazza a fizetendő adót, adóelőleget, 
adóelőleg kiegészítést; 

 adóhatósági adómegállapítást tartalmazó határozat; 
 az adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő megkeresése. 

 
A hatósági döntés végrehajthatóságához szükséges, hogy az végleges legyen. 
A véglegesség a döntés közlésével áll be, vagyis azzal, hogy azt szabályszerűen, hivatalos 
iratként vagy elektronikusan, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015.évi CCXXII törvény (Eüsztv.) alapján küldték ki az ügyfélnek. 
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A végrehajtás elrendelésére adóügyekben nincs szükség, a tartozás után felszámított pótlék, 
végrehajtási költségáltalány és költségminimum is az adótartozásra vonatkozó végrehajtható 
okirat alapján hajtható végre. 
A végrehajtási eljárás tehát megindítható, ha az adós a végleges, vagy végrehajtható okiraton 
alapuló tartozását esedékességkor nem fizette meg, és nem állnak fenn az eljárás megindítását 
akadályozó tényezők. 
 

3. Végrehajtás szünetelése 
 
Szünetelés miatt nincs lehetőség végrehajtási cselekmények foganatosítására az Avt. 16. §, 17. 
§ szerint abban az esetben, 

 ha az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmet nyújtott be, a benyújtást követő 
naptól a döntés véglegessé válásáig, feltéve, hogy az adós a tartozás esedékességét 
követően 8 napon belül benyújtotta erre irányuló kérelmét; 

 ha az adóhatóság az adós részére fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett; 

 ha az adóhatósági határozat ellen indított közigazgatási per során az első 
alkalommal előterjesztett halasztó hatály iránti kérelmet jogerősen még nem 
bírálták el; 

 
Abban az esetben, ha az adózónak – fizetési könnyítéssel nem érintett – lejárt esedékességű 
tartozása keletkezik, vagy az engedélyezett részleteket nem megfelelően teljesíti az adózó, 
annak visszarendezésére kerül sor. Ilyen esetben a tartozás újra egy összegben esedékessé válik 
és az a továbbiakban nem akadályozza a végrehajtási eljárás lefolytatását. 
 

4. Elévülés 
 
Irányadó az Avt. 19. §-a. 

 A végrehajtáshoz való jog elévülési ideje az esedékesség naptári évének utolsó napjától 
számított 4 év. 

 Végrehajtási cselekmény hatására + 6 hónap 
 

5. Végrehajtási cselekmények 
 
A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság az Avt. keretei között a 
hatóság maga határozza meg. Azon cselekmény foganatosítása indokolt, amely gyors és 
hatékony, költségkímélő eszköz és az arányosság elvének figyelembevételével az adósra nézve 
a legkisebb mértékű korlátozással jár. 
 

 Inkasszó (alkalmazzuk) 
 Jövedelemből/nyugellátásból letiltás 
 Ingó- és követelésfoglalás 
 Ingatlanfoglalás 
 Visszatartási jog gyakorlása 

 
5.1 Inkasszó – Avt. 42. §, ill. Vht. 79/A-79/G. § 
 
A végrehajtási eljárás során a követelés kielégítésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az 
adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzeszközeinek végrehajtás alá vonása. 
Bankszámlával is rendelkező adózók esetén – amennyiben a tartozás várhatóan a pénzügyi 
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intézmény által kezelt összegre vezetett végrehajtással is behajtható – a végrehajtási eljárást 
hatósági átutalási megbízással indokolt ezért megindítani. 
 
A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó foganatosításakor elsősorban a végrehajtó által 
benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Amennyiben ez 
nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, úgy a végrehajtó további 
intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra. 
A pénzügyi intézménynél több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg 
bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében végrehajtás alá vonható. 
 
A számlaadatokhoz az alábbiak szerint juthatunk: 

 Gazdálkodók esetében céginfó  
 Természetes személyeknél, Avt. 33.§-ra hivatkozva adatok térünk valamennyi 

pénzintézettől, vagy legalább a nagyobbaktól 
 
Mennyit fog elutalni hatóságunknak a pénzintézet? 

 Vállalkozói számlákról minden behajtásra átadott összeget 
 Természetes személy esetén a legkisebb öregségi nyugdíj négyszerese feletti rész 

korlátlanul tiltható 
 A legkisebb öregségi nyugdíj és a négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás 

alá 
 
5.2 Jövedelem letiltás (Avt. 41. §, Vht. 58-79. §) 
 
A letiltási rendelvényben a hatóság az adós munkabérét letiltja, és ilyen módon lefoglalja, a 
munkáltatót pedig felhívja, hogy a letiltásban szereplő összeget az adós munkabéréből vonja le, 
és utalja át a megadott számlára. 
Munkabérnek minősül a munkaviszonnyal összefüggésben kapott munkabér jellegű juttatás 
(munkabér, munkadíj, illetmény), a betegszabadság idejére kifizetett összeg, a végkielégítés, a 
prémium és a jutalom is. A munkabérre vonatkozó szabályok alkalmazandók a 
társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságokra, így a nyugellátások és az 
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is. 
 
Munkáltaói adatok beszerzése: 

 NEAK megkeresése online, Anyk változatban 5 órán belül, előzetes regisztrációt 
követően 

 NAV-tól adatkérés 
 
A munkabérből való levonás alapját a nettó bér képezi, melyből általában legfeljebb 33%-ot, 
kivételesen 50%-ot utal a munkáltató. Az adóst megillető nyugdíjból szintén legfeljebb 33%-
ot, kivételesen 50%-ot lehet levonni, hasonlóan a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokhoz és 
a megváltozott munkaképességűek ellátásához. 
A gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból, így a családi pótlékból is csak ugyanilyen 
jogcímen fennálló tartozásra, míg az álláskeresők ellátásaiból hasonló jogcímen, valamint 
tartásdíjra lehetséges a levonás. 
 
A mentességi szabályokat a Vht. 74. §-a tartalmazza. 
 
A letiltásban a munkáltató letiltással kapcsolatos kötelességei a Vht. 75–77. §-ban foglaltak 
szerint a következők: 
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 A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget 
levonni és – a letiltásban foglalt felhívás szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek, 
vagy átutalni a megadott számlára. 

 A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon 
értesítse az adóst a letiltásról, és 

 intézkedjen, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének 
napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a 
végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói 
letéti vagy más számlára, és 

 értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a jegyzőt. 
 Ha az adós munkabéréből a rendszeresen, időszakonként visszatérő részletekben 

levonandó követelést valamelyik hónap folyamán részben vagy egyáltalán nem 
lehetett levonni, az elmaradt részleteket le kell vonni, mihelyt lehetséges. 

 
A letiltásba bele kell foglalni azt is, hogy az Avt. 41. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató 
a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül – ha a letiltás elektronikus úton érkezett, akkor 
elektronikus úton – az adós egyidejű tájékoztatása mellett tájékoztatja az adóhatóságot a 
havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről, 
különösen a folyósított jövedelem összegéről, valamint az azt terhelő egyéb végrehajtói 
letiltásokról. Amennyiben a munkáltató ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a le nem 
vont összeg erejéig határozattal kötelezzük az Avt. 102. §- a alapján. A kötelezés végrehajtói 
okiratnak minősül és az adóvégrehajtás szabályai szerint végrehajtható. 
 
5.3 Visszatartási jog gyakorlása (Avt. 117. §) 
 
A NAV az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint az 
önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által 
nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat VKAPU-n. 
Az önkormányzati adóhatóság havonta előzetes fizetési felszólítás nélkül megkeresheti a NAV-
ot a legalább 50 ezer forintot elérő tartozás végrehajtása céljából. 
 
A NAV megkeresése előtt a jegyző megkísérli a tartozás átvezetését, ha ennek feltételei 
fennállnak. 
 
Az adóhatóságnak nemcsak a kivetési, hanem a végrehajtási eljárásban is kellő körültekintéssel 
kell eljárnia, mely eljárása során a hatályos jogszabályok helyes alkalmazása mellett arra is 
törekednie kell, hogy az adózóból adóssá lett ügyfél jogai ne sérüljenek. 
 

6. Önkormányzati adóhatóságunk által 2021. évben kezdeményezett végrehajtási 
eljárások 

 
Hatóságunk, mint ahogy a korábbi években is, a leggyorsabb és leghatékonyabb módszert 
választotta kintlévőségeinek behajtására. Ezen módszer pedig nem más, mint a hatósági 
átutalások, más szóval inkasszók indítása pénzforgalmi számlákra.  
A rendelkezésünkre álló bankszámla adatok alapján 2021. évben cégeket és magánszemélyeket 
érintően összesen 120 tételre kezdeményeztük az eljárást 6.931.464 Ft összegben, melyből 
4 276 617 Ft folyt be az adószámláinkra. A többi esetben fedezethiány, vagy sorban álló tétel 
megnevezéssel utasította vissza a bank a megkereséseinket a lejárati időt követően.  
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A bankszámlaszámok megkérése folyamatosan zajlik, azonban megnehezíti a munkánkat, hogy 
az adózóknak korlátlan lehetőségük van újabb és újabb bankszámla nyitására amint észlelik, 
hogy az egyiken megkezdődött a végrehajtási cselekmény.  

Lehetőség szerint 2022. évben szeretnénk még több bankszámla és munkahely adatot megkérni 
az illetékesektől, a végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében.  
 
Elsődleges célunk azonban az adózók jövőbeni jogkövető magatartásának előmozdítása. 
 
 
 
Tordas, 2022. február 02. 
 
 
         dr. Zay Andrea 
                jegyző 


