Ózdi Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
ADÓCSOPORT
3600, Ózd Városháztér 1.
Ügytípus
Belföldi gépjárművek
adófizetési
kötelezettségének
változás bejelentése,
adómentességének
engedélyezése:

Ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 13.00-16.00
szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek: 08.00-12.00

Szolgáltatás díja, illetékesség
Az eljárás illetékmentes.

A gépjárműadóról szóló
Ózd közigazgatási területe.
1991. évi LXXXII.
törvény.
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény.
Ügyintéző:
Fábiánné Botos Éva
Email: fabianne@ozd.hu
Telefon: (48) 574-125

Szükséges iratok, ügymenet
A gépjármű adóztatása a BM adóhatóság
részére történő adatszolgáltatáson alapul,
így a gépjármű tulajdonosának az
Okmányirodánál kell eljárnia (adásvétel,
stb.), de az adóalanynak változás
bejelentési kötelezettsége van az
adóhatóságnál:

- amennyiben az adófizetési
kötelezettsége szünetel,
Az eljárás kérelemre, a „Bevallás
gépjárműadóról az Ózdi
Önkormányzati adóhatósághoz” című
formanyomtatvány benyújtásával indul.
Súlyos mozgáskorlátozottak esetében
mentes az adó alól:
- a súlyos mozgáskorlátozott személy, a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró)
gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő szülő ideértve a nevelő-,
mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is (a
továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab,
100 kW teljesítményt el nem érő, nem
személy taxiként üzemelő
személygépkocsi után legfeljebb 13.000
forint erejéig. Ha a mentességre jogosult
adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után
is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag
egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.

2013. január 1-től adómentesség
súlyos mozgáskorlátozottság
címén kizárólag az alábbi
iratok egyikével alátámasztva
adható: - a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (szakértői szerv) által a
közlekedőképesség minősítéséről
kiadott legalább 40 %-os
egészségkárosodással rendelkező
személy esetén (súlyos
akadályozottságának fennállását
várhatóan legalább 3 éves
időtartamra megállapító)
szakvélemény-másolattal,
- a mozgásszervi fogyatékosságot
igazoló fogyatékossági támogatás
(MÁK általi) megállapításáról szóló
hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló
hatályos szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolattal vagy - 18
év alatti, kizárólag
mozgáskorlátozott gyermek esetén
tartós betegségről, illetve súlyos
fogyatékosságról kiadott igazolás
másolattal.
Amennyiben ezen okiratok
egyikével sem rendelkezik az
ügyfél abban az esetben a 2014.
január 1-től az illetékes
önkormányzati adóhatóságnál
kérelmezheti a közlekedőképesség
minősítését a kérelem és a
közlekedőképesség minősítését
elősegítő, rendelkezésre álló
orvosi dokumentációk és egyéb
iratok fénymásolatának
benyújtásával.
A benyújtott kérelemmel az
önkormányzati adóhatóság
megkeresi a szakértői szervezet.

Jogorvoslat: Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal

Ügytípus

Szolgáltatás díja, illetékesség

Szükséges iratok, ügymenet

HELYI ADÓZTATÁS
ÉPÍTMÉNYADÓ
(bevallás,
változás-bejelentés,
megszüntetés)
Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás az ügyfél
kezdeményezésére a „Bevallás
az építményadóról” című
formanyomtatvány kitöltésével
indul, az adókötelezettség
keletkezését követő 15 napon
belül.

A helyi adókról szóló Ózd város közigazgatási
1990.
területe.
évi C. törvény.
A helyi adókról szóló
19/2015.(XI.26.) sz.
önkormányzati rendelete
az építményadóról.
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény.

Adókötelezettség keletkezése:

Ügyintéző: Gyárfásné

Telefon: (48) 574-126

Email:
gyarfasne@ozd.hu

 tulajdonszerzés esetén: a
szerződés, határozat keltét
követő év első napján
 építés esetén:
használatbavételi, ill.
fennmaradási engedély jogerőre
emelkedését követő év első
napja
A fizetendő adó összegéről és
az esedékességről az adózó
határozattal értesül.
Az
adókötelezettség
az
építmény megszűnése, vagy
elidegenítése évének utolsó
napján szűnik meg. Az
építmény I. félévben történő
megszűnése (lebontás vagy
megsemmisülés) esetén az
adókötelezettség a II. félévben
szűnik meg
Jogorvoslat: Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal

Ügytípus
Változás bejelentés:

Szolgáltatás díja, illetékesség
Az eljárás illetékmentes.

Szükséges iratok, ügymenet
Az adókötelezettség
megszűnéséről az adózó
határozattal értesül.

Ózd város közigazgatási
területe.

Jogorvoslat:
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
Ügytípus
HELYI
ADÓ

Szolgáltatás díja, illetékesség

IPARŰZÉSI Az eljárás illetékmentes.

A helyi adókról szóló –
1990. évi C. törvény
(Htv.)
Az adózás rendjéről
szóló
2003. évi XCII. törvény
(Art.)
Ózd város Önk 23/2015.
(XII.22.)sz. rendelete a
helyi adókról.

Szükséges iratok, ügymenet
Az eljárás az ügyfél
kezdeményezésére, a Helyi
adók bejelentkezési, változásbejelentési lapja” megnevezésű
formanyomtatvány
benyújtásával indul, az
adókötelezettség keletkezését
követő 15 napon belül. Az
adózónak az adó kötelezettségét
érintő változást – az Art.-ban
meghatározott kivételekkel – az
esemény bekövetkezésétől
számított 15 napon belül kell
bejelentenie
A helyi iparűzési adót és
adóelőleget önadózással kell
teljesíteni. Az adót a „Bevallás a
helyi iparűzési adóról állandó
jellegű iparűzési tevékenység
esetén.” című nyomtatványon kell
megállapítani és bevallani az
adóévet követő év május 31-ig,
vagy az adóbevallás különös
szabályai szerint a bevallási
kötelezettséget kiváltó eseményt
követő 30 napon belül, továbbá a
külön törvényben meghatározott
határidőig.

A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról
szóló 1991.évi XLIX.
törvény.
Ügyintéző: Székelyné
Gordos Ágnes
Telefon: (48) 574-178
Email:
szekelyne@ozd.hu

A vállalkozó – Htv-ben
meghatározott kitételekkel – az
előleg fizetési időszakra – az egyes
esedékességi időpontokra eső
összeg feltüntetésével az
adóelőleget köteles a
bejelentkezéssel egyidejűleg az
adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon bejelenteni, illetve
minden más esetben a bevallás
benyújtással egyidejűleg bevallani.
A benyújtott – adóelőleget
tartalmazó – bejelentkezési
nyomtatvány végrehajtható
okiratnak minősül.
Előleg fizetési időszak: - kivéve
adóév közben kezdő, átalakulással
létrejött vállalkozásokat – a
bevallás esedékességét követő
második naptári hónap első
napjával kezdődő 12 hónapos
időszak
Adóelőleg-részletek összege: az
adóelőleg első részletének összege
az adóévet megelőző adóév
adójának és az adóév harmadik
hónapjának 15. napjára bevallott
pozitív különbözete, a második
részletének az összege az adóévet
megelőző adóév adójának fele
Az adózónak az adóelőleget félévi
részletekben az adóév március
15ig, illetve szeptember 15-ig kell
megfizetnie. A társasági
adóelőlegnek az adóévi várható
fizetendő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett
vállalkozónak helyi iparűzési
adóelőlegét a várható éves
fizetendő adó összegére az adóév
utolsó hónapjának 20. napjáig
kell kiegészíteni, és a
kiegészítésről bevallást tennie. A
vállalkozó a megfizetett adóelőleg
és az adóévre megállapított adó
különbözetét az adóévet követő
év május 31-ig fizeti meg, illetőleg
ettől az időponttól igényelheti
vissza.

Az iparűzési tevékenységet
ideiglenes jelleggel folytató adózó
adóköteles tevékenységének
megkezdésekor köteles azt
bejelenteni a „Helyi adók
bejelentkezési,
változásbejelentési lapja”
elnevezésű formanyomtatvány
benyújtásával. Az ideiglenes
jelleggel végzett tevékenység utáni
iparűzési adót legkésőbb a
tevékenység
befejezésének napját követő hónap
15. napjáig – a Bevallás a helyi
iparűzési adóról. Ideiglenes
jellegű iparűzési tevékenység
estén.”formanyomtatványon kell
bevallani és megfizetni
Jogorvoslat: Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal

Ügytípus

Szolgáltatás díja,
illetékesség

Környezetterhelési díjról Eljárás illetékmentes.
szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény.

A talajterhelési díjjal Ózd
város
kapcsolatos
helyi területe.
szabályokról
szóló
17/2010. (XII.15) sz.
rendelet

Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény.

Szükséges iratok, ügymenet
A
szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat
önadózással kell teljesíteni. A díj
fizetésére kötelezett kibocsátó
köteles ezt – a "Bevallás helyi
vízgazdálkodási
jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó
talajterhelési
díjhoz"című nyomtatványon –
megállapítani,
bevallani
és
megfizetni ( önadózás) a
tárgyévet követő év március 31.ig.

közigazgatási A
talajterhelési
díj
megállapításához
szükséges
adatokat
–
a
fogyasztott
vízmennyiségről és a szippantott
szennyvízről – a mindenkori
közüzemi szolgáltató a tárgyévet
követő év február 28-ig teljesíti.
A bevallási nyomtatványt, a
befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízást az adóhatóság
küldi meg a fizetésre kötelezettek
részére.
Talajterhelési díj megfizetése
alóli mentesség igénybevételére a

helyi
rendeletben
meghatározottak
feltételek
alapján van mód.
Amennyiben
a
szennyvízcsatornára
történő
rácsatlakozás műszaki feltételei
nem biztosítottak, erről kérelemre
a
mindenkori
közüzemi
szolgáltató igazolást ad ki,
amelyet
csatolni
kell
a
bevalláshoz. Az
adóhatóság
ennek alapján dönt a kibocsátó
adókötelezettségről.
Ügyintéző: Borbás Rita
Telefon:
(48)
574100/4235
E-mail:
borbas.rita@ozd.hu
Ügytípus

A talajterhelési díj mértéke:
A
talajterhelési
díj
egységmértéke: 1.200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó: 1,5

Szolgáltatás díja, illetékesség

Helyi adó,
gépjárműadó,
talajterhelési díj,
bírság- és pótléktartozás megfizetésének
mérséklése, fizetési
könnyítésének
(halasztás,
részletfizetés),
engedélyezése
méltányosságból.
Az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII.
törvény
Az illetékekről szóló
1990.
évi XCIII.
Ügyintéző: Kormos
Zoltánné
Telefon: (48) 574-123
Email:
kormos.zoltanne@ozd.h
u
Gazdálkodó szervezet által az
adóhatóságnál kezdeményezett
fizetés könnyítésre
adómérséklésre irányuló eljárás
illetéke 10.000 Ft.

Szükséges iratok, ügymenet

Magánszemély és egyéni
vállalkozás kérelme
illetékmentes.

A méltányossági eljárás adós
(magánszemély, jogi személy és
egyéb szervezet) kérelmére
indul.
Megfizetése átutalással az Ózd Az adóhatóság:
Város Önkormányzat 11734121- - A magánszemélyt terhelő adó,
bírság vagy pótléktartozást és
15350088-03470000
talajterhelési díj tartozást
számú eljárási illeték számla
mérsékelheti vagy elengedheti,
javára.
ha annak megfizetése az adózó
és a
vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti.
Más személy adóját nem
engedheti el, és nem
mérsékelheti. -A pótlék- és
bírságtartozását kivételes
méltányosságból mérsékelheti
(elengedheti) különösen akkor,
ha annak megfizetése a
vállalkozási tevékenységet
folytató magánszemély,jogi
személy vagy egyéb szervezet
gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené.
Ózd közigazgatási területe.
Jogorvoslat:
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
Ügytípus

Szolgáltatás díja, illetékesség

Szükséges iratok, ügymene
A
kérelem
elbírálásához
hivatalból megküldésre kerül:
ADATLAP magánszemély
(egyéni vállalkozó) fizetési
könnyítésre és/vagy
mérséklésre irányuló
kérelmének elbírálásához”
megnevezésű
formanyomtatvány, amelyhez –
egyéni vállalkozó esetében –
becsatolásra kerül a
„MELLÉKLET az egyéni
vállalkozó fizetési könnyítésre
vagy mérséklésre irányuló
kérelmének elbírálásához”
megnevezésű
formanyomtatvány is.

- jogi személynek és egyéb
szervezetnek megküldésre kerül
az „ADATLAP gazdasági
társaság (egyéb gazdálkodó
szervezet) fizetési könnyítésre
és/vagy mérséklésre irányuló
kérelmének elbírálásához”
megnevezésű
formanyomtatvány.
A méltányossági eljárásban az
„ADATLAP”-ok, illetve azok
mellékleteinek adatai a kérelem
indokának alapját képező
tényállás
tisztázását, a kérelem
elbírálhatóságát, mielőbbi és
megalapozott döntést
hivatottak szolgálni.
Jogorvoslat: Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal.
Ügytípus

Szolgáltatás díja, illetékesség

Szükséges iratok, ügymenet

HATÓSÁGI
BIZONYÍTVÁNYOK
KIADÁSA
ADÓ- ÉS
ÉRTÉKBIZONYÍTVÁ
NY
A közigazgatási hatósági Az eljárás díja: 4000 Ft
eljárás és szolgáltatás
illeték/ingatlan, figyelemmel a
általános szabályairól
törvényi mentességekre.
szóló 2004. évi CXL.
Megfizetése – átutalással vagy
törvény
készpénzátutalással
(Ket.). Az illetékről szóló -az Ózd Város Önkormányzata
1990. évi XCIII. törvény 11734121-15350088-03470000
Az adózás rendjéről szóló számú eljárási illeték számla
2003. évi XCII. törvény. javára történik.

Ügyintéző:
Medve Ózd város közigazgatási területe.
László Telefon: (48)
574-177
Email:
medve.laszlo@ozd.hu

Az eljárás kérelemre, hagyatéki
ügyekben hivatalból indul.
Kérelemre indult eljárásban a
„Kérelem-adó és
értékbizonyítvány
kiadásához”, megnevezésű
nyomtatványt kell benyújtani.
Az ingatlan értékelésére
helyszíni szemlét követően
kerül sor, amelynek időpontjáról
a kérelmező illetőleg az
eljárásban érintett(ek) előzetes
értesítést kapnak részvételük
biztosítása céljából.

ADÓIGAZOLÁSOK
Az eljárás illetékmentes.
A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL.
törvény
(Ket.) Az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII.
törvény mellékletének
XXI. pontja.
Ügyintéző:
Ózd
város
közigazgatási
Székelyné Gordos
területe.
Ágnes Telefon: (48)
574-178
Email:
szekelyne@ozd.hu

Az adóigazolás kiadása
ügyfél kérelmére indul
„Adóigazolási
kérelem”megnevezésű
formanyomtatványon.

az
az

Az
adóhatósági
igazolás
hatósági
bizonyítványnak
minősül.
Az
általános
adóigazolás tartalmazza az
adózónak
az
igazolás
kiadásának napján vagy az
igazolás
kiadása
iránti
kérelemben megjelölt napon az
adóhatóságnál
fennálló
adótartozását,
vagy
annak
hiányát.

Ügytípus
ADÓK MÓDJÁRA
BEHAJTANDÓ
KÖZTARTOZÁSOK
Ügyintézők:
Javora Barbara: (email:
javora.barbara@ozd.hu
)
Gyárfásné Csépányi
Hedvig
(email:
gyarfasne@ozd.hu)
ÓHG Kft. által
kimutatott szemétdíj
tartozások.

Szolgáltatás díja, illetékesség

Szükséges iratok, ügymenet
A kimutató szerv (rendőrség,
bíróság, földhivatal, stb…)
megkeresi az illetékes
adóhatóságot, hogy a felé
fennálló tartozás adók módjára
történő behajtását kérje. Ekkor
megtörténik a nyilvántartásba
vétel, az önadó programba való
előírás, és fizetési felszólítást
küldünk az adósnak. Innen két
lehetőség áll fenn. Amennyiben
az ügyfél kifizeti a részünkre a
fennálló tartozását akkor, ezt
vagy ennek megfelelő hányadát
továbbítjuk a kimutató szerv
felé és ezzel egy időben
értesítést küldünk a
befizetésről. Amennyiben nem
fizet a végrehajtási eljárást
megindíthatjuk. A végrehajtási
eljárás a végrehajtási
cselekmény foganatosításával
indul, amely lehet esetünkben:
hatósági átutalási megbízás
(inkasszó) vagy végrehajtás
munkabérre, egyéb
járandóságra. ( A megengedett
törvényi kereteken belül.) Az
eljárás során behajtott összeget
tovább utaljuk a kimutató szerv
felé és egyben tájékoztatjuk a
befizetés megtörténtéről.
Amennyiben nem sikerül
behajtani az adóson a tartozást
úgy erről tájékoztatjuk a
behajtást kérő szervet, aki
megteszi a további
intézkedéseket.
Jogorvoslat: Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal

Ügytípus
Magánfőző
lepárlóberendezések
bejelentése és bevallása
Ügyintéző:
Medve László
(email:
medve.laszlo@ozd.hu)

Szolgáltatás díja, illetékesség

Szükséges iratok, ügymenet
A magánfőző a
lepárlóberendezés
tulajdonjogának megszerzését
követő 15 napon belül
bejelentést
tesz a vásárlás tényéről a
„bejelentés a desztilláló
berendezés tulajdonjogáról,
tulajdonjogának
megszerzéséről” című
nyomtatványon. A tárgyévben
előállítani tervezett
magánfőzött párlat
előállításához, az előállítást
megelőzően párlat adójegyet
kell beszerezni a Nemzeti
Adó-és Vámhivataltól. Ha a
lepárlás során a
megengedettnél nagyobb
mennyiség keletkezik a
többletet haladéktalanul meg
kell semmisíteni és be kell
jelenteni a
vámhatóságnak. Ennek
bejelentése a „bejelentés 50
liter feletti mennyiség
megsemmisítéséről” című
nyomtatványon történik.

