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Tájékoztató a 8/2018. (III. 19.) NGM rendelet szerinti
az önkormányzati adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás
során felmerült végrehajtási költségekről és a végrehajtási
költségátalányról
Az önkormányzati adóhatóság a végrehajtást érintő változások kapcsán a következőkre hívja
fel a figyelmet:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. (a
továbbiakban: Avt.) 30. §-a szerint, az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst
felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá, ha a felhívás alkalmazása a körülmények
alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja, a végrehajtási eljárás az első végrehajtási
cselekmény foganatosításával indul. A tartozást elsősorban átvezetéssel kell behajtani.
A végrehajtási eljárásban megállapítható költségek tekintetében fizetési kötelezettség
önkéntes teljesítésének elmaradása miatt indított végrehajtási eljárásokban az adósoknak
többletterhekkel kell számolniuk.
Az Avt. 11. § (1) bekezdése alapján az adós – jogszabályban meghatározottak szerint –
köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a
költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány
megfizetésére.
A 2018. március 27.-én hatályba lépett az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM.
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a alapján az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó
végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és költségátalány az e
rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.
A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának
foganatosításáért 5 ezer forint költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján
felszámítható költségtől és költségátalánytól függetlenül. Nem illeti meg az adóhatóságot az
(1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben a végrehajtási eljárásban kizárólag túlfizetés
átvezetésére került sor.
A szabályozás alapján így a költségátalány többek között a munkabérre és egyéb
járandóságra, valamint a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett
végrehajtás foganatosítása (inkasszó) során is megállapítandó! A végrehajtási
költségátalány az adó-végrehajtás egészéért egyszer számítandó fel. A végrehajtás
foganatosítását előkészítő eljárási cselekmények (pl. fizetési felhívás, adatkérés)
vonatkozásában ugyanakkor költségátalány felszámításának nincs helye.
Az adóhatóságot a rendelet alapján megillető költséget, költségminimumot és
költségátalányt közvetlenül az adóhatóság részére kell megfizetni. Az adóhatóság a
költségátalány, illetve költségminimum felszámításától számított 8 napon belül az adóst
értesíti. A költségátalány, illetve költségminimum felszámítását az adós az azok alapjául
szolgáló végrehajtási cselekménnyel szemben benyújtható végrehajtási kifogásban
sérelmezheti.

A végrehajtási költségekkel, költségminimummal, költségátalánnyal kapcsolatos bármely
kérdésével, problémájával szíveskedjen az ügyintézőkhöz fordulni. Tiszaújvárosi
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