
Adózók figyelmébe! 

 

 
 Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a kommunális adó előírása kizárólag az adózó  

bevallása alapján történhet. Amennyiben Ön az Önkormányzat illetékességi területén 

lakóházzal, illetve telektulajdonnal rendelkezik és ezidáig nem nyújtott be kommunális 

adóbevallást, (ingatlantulajdonosként nem fizet kommunális adót, ill. adó előírás nélkül fizet 

és emiatt folyószámlája túlfizetést mutat ) kérjük, mielőbb pótolja elmaradását.  

 A gépjárműállományban történő változások feldolgozása a Központi gépjárműadatok 

nyilvántartása alapján történik, így gépjármű adás-vétel esetén nem az Adóhatóság, hanem az 

Okmányiroda illetékes az adásvételi szerződések átvételére. Nemcsak a vevőnek, az eladónak 

is kötelezettsége a szerződés okmányirodában történő bemutatása, így elkerülhető hogy - 

vevői mulasztás  miatt -  a gépjárműadó a következő évben is a korábbi tulajdonos nevén 

kerüljön előírásra. 

 A 2014. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtási határideje 2015. május 31. 

napjával lejárt, kérjük, a hiányzó bevallások pótlását.  

  A 2015. II. félévi adófizetési határidő 2015. szeptember 15.-e. Az adóhátralékok 

behajtása érdekében folyamatosan végezzük a lejárt határidejű követelések behajtását, 

melyre az alábbi módszereket alkalmazzuk: - letiltás munkabérből, nyugdíjból, - 

inkasszálás, - éven túli gépjárműtartozás esetén gépjármű forgalomból kivonás, - végrehajtó 

megbízása ingó-, és ingatlan végrehajtásra.   Az Adóhatóság rendelkezésére álló, 

jogszabályban biztosított lehetőségek alapján ellenőrzéseket hajt végre. (Takarnet, NAV 

adatszolgáltatás, OEP lekérés.) A bevallást be nem nyújtók személye e hatóságok 

közreműködésével nyomon követhető, esetükben bírságolás lehetősége nyílik meg. A 

folyószámla értesítő megküldését követően további felszólítás nem előzi meg a behajtási 

eljárást, a korábban említett rendelkezésünkre álló nyilvántartások alapján néhány órán belül 

eszközölhető a végrehajtás. A hatályos jogszabályok alapján az adótartozással rendelkezők 

adatai (adótartozó neve, címe, tartozás összege) nyilvánosságra hozható, közzétehető.  

 Felhívjuk figyelmüket, hogy az adótartozás rendezésére részletfizetés engedélyezhető, 

ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű 

megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul 

súlyos megterhelést jelent. 

 

Nyomtatványok rendelkezésre állnak a hivatal adó osztályán, illetve letölthetőek a 

www.farmos.hu oldalról. Adózással kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási időben 

(H,SZ,CS) készséggel állunk rendelkezésre.      

  

 

 


