GAZDASÁGI OSZTÁLY
8500 Pápa, Fő u. 5.
Szalai Krisztina osztályvezető:
Fsz. 37.
Telefon: 89/515-030
Email: penzugy@papa.hu

Adóügyi csoport
Ügyfélfogadási idő megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető
földszint 41.
Telefon: 89/515-082
E-mail: adocsoport@papa.hu
szekeresne.zita@papa.hu

Ügyintézők
Szekeresné Markolt Zita
csoportvezető
Tel: 89/515-082
földszint 41.
Németh Gergely
e-mail:
nemeth.gergely@papa.hu
Tel: 89/515-080
földszint 42.
Varga Rita
e-mail: varga.rita@papa.hu
Tel: 89/515-038
földszint 42.

Ügykörök
(hatáskörök jogosultság szerint)
Pápa Város Jegyzője
Pápa Város Polgármestere
- termőföld
bérbeadásából származó
jövedelemadó
- méltányossági,
részletfizetési kérelmek
- helyi iparűzési adó
- gépjárműadó

- adókönyvelés
- késedelmi pótlékok,
adóbírságokkal
kapcsolatos ügyintézés
- folyószámla
egyenlegekről értesítés
október 31-ig,
talajterhelési díj

Pethő Barbara
e-mail:
petho.barbara@papa.hu
Tel: 89/515-065
földszint 42.
Wölfinger Edina
e-mail:
wolfinger.edina@papa.hu
Tel: 89/515-054
földszint 42.
Németh Eleonóra
e-mail:
nemeth.eleonora@papa.hu
Tel: 89/515-061

- magánszemélyek
kommunális adója

- építményadó
- telekadó

- magánszemélyek
kommunális adója
ellenőrzés
- idegenforgalmi adó
- adóigazolások kiállítása
- adó- és
értékbizonyítványok
kiállítása

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton vagy elektronikusan.
Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje:
-

Adóügyekben az ügyintézési határidő 30 nap.
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8
nap.
Az adóhatósági igazolást a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell kiadni.

Az adóügyben kezdeményezett első fokú eljárás - kivéve az adó- és értékbizonyítvány
kiállítása iránt kezdeményezett eljárást – illetékmentes.
-

-

az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, végrehajtáshoz,
gyámhatósági eljáráshoz megkeresésre illetékmentes, egyéb (otthonteremtő
támogatáshoz) kérelemre illetékköteles: 4 000,- Ft
a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál
kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000,Ft

Kapcsolódó jogszabályok:









1990. évi C. törvény a helyi adókról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 Helyi adórendeletek:
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2010. (XII.16.) önkormányzati
rendelete az építményadóról
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2009. (XII.18.) önkormányzati
rendelete a helyi iparűzési adóról
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (XII.31.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelete a telekadóról

Helyi adórendeletek elérhetősége: www.papa.hu/onkormányzat/rendeletek
Pápa Város honlapjáról letölthető nyomtatványok:
Bevallás/Bejelentés






























Adatbejelentés a gépjárműadóról (kitölthető verzió)
Adatbejelentés a gépjárműadóról (nyomtatható verzió)
Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról (kitölthető verzió)
Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról (nyomtatható verzió)
Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról (kitölthető verzió)
Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról (nyomtatható verzió)
Adatbejelentés a telekadóról (kitölthető verzió)
Adatbejelentés a telekadóról (nyomtatható verzió)
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (kitölthető verzió)
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (nyomtatható verzió)
Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezés tulajdonának megszerzéséről, valamint a bejelentett
adatokban bejelentett változásról (kitölthető verzió)
Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezés tulajdonának megszerzéséről, valamint a bejelentett
adatokban bejelentett változásról (nyomtatható verzió)
Bejelentkezés, változás- bejelentés (kitölthető verzió)
Bejelentkezés, változás- bejelentés (nyomtatható verzió)
Bérbeadó magánszemély bevallása a termőföld-bérbeadásból származó jövedelme adójáról
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014. (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014. (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015. (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015. (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016. (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016. (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017. (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017. (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2018. (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2018. (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (nyomtatható verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (kitölthető verzió)
Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (nyomtatható
verzió)











Bevallás helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
(kitölthető verzió)
Bevallás helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
(nyomtatható verzió)
Bevallás az előrehozott helyi adóról (kitölthető verzió)
Bevallás az előrehozott helyi adóról (nyomtatható verzió)
Bevallás idegenforgalmi adóról (kitölthető verzió)
Bevallás idegenforgalmi adóról (nyomtatható verzió)
Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéshez (kitölthető verzió)
Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéshez (nyomtatható verzió)
Kifizető bevallása a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelem adójáról

Kérelem
 Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez
 Automatikus részletfizetési kérelem természetes személy adózó részére
 Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemélyes kommunális adójában
(kitölthető verzió)
 Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemélyes kommunális adójában
(nyomtatható verzió)
 Kérelem fizetési kedvezményekhez (gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet)
 Kérelem fizetési kedvezményekhez (magánszemély adózó)
 Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához
 Kérelem magánszemély kommunális adója mentességhez
 Kérelem talajterhelési díjmentesség, díjkedvezmény megállapításához
 Kiutalási kérelem a folyószámlán túlfizetés rendezéséhez
 Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (magánszemély kommunális
adója, építményadó, telekadó) (kitölthető verzió)
 Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (magánszemély kommunális
adója, építményadó, telekadó) (nyomtatható verzió)

Nyomtatványok elérhetősége:
http://www.papa.hu/papaiak/polgarmesteri-hivatal/dokumentumtar

Bankszámlaszámok:
- Pápa Város Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla
11748045-15429410-03540000
- Pápa Város Önkormányzata Építményadó beszedési számla
11748045-15429410-02440000
- Pápa Város Önkormányzata Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési
számla
11748045-15429410-03090000
- Pápa Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla
11748045-15429410-08970000
- Pápa Város Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számla
11748045-15429410-03920000
- Pápa Város Önkormányzata Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó
beszedési számla
11748045-15429410-08660000
- Pápa Város Önkormányzata Pótlék beszedési számla
11748045-15429410-03780000
- Pápa Város Önkormányzata Bírság beszedési számla
11748045-15429410-03610000
- Pápa Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolás számla
11748045-15429410-04400000
- Pápa Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla
11748045-15429410-08800000
- Pápa Város Önkormányzata Hatósági eljárási illeték beszedési számla
11748045-15429410-03470000
- Pápa Város Önkormányzata Telekadó beszedési számla
11748045-15429410-02510000
- Pápa Város Önkormányzata magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
11748045-15429410-02820000

Adóbehajtási csoport
Feladatai a végrehajtás és az ellenőrzés
Ügyfélfogadási idő megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével
Sándor Zoltán csoportvezető
földszint 40.
Telefon: 89/515-028
E-mail: sandor.zoltan@papa.hu
Ügyintézők
Sándor Zoltán
csoportvezető
Tel: 89/515-028
földszint 40.

Teiszler Veronika
Tel: 89/515-020
Földszint 39.
adobehajtas@papa.hu

Németh Helga
Tel: 89/515-081
földszint 39.

Ügykörök
(hatáskörök jogosultság szerint)
Pápa Város Jegyzője
- adóbehajtási csoport munkájával
kapcsolatos feladatok ellátása
Egyéb:
Végrehajtás során
- végrehajtási eljárások
kezdeményezése, lefolytatása helyi
adók és adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése érdekében.
Ellenőrzés:
- adatgyűjtésre irányuló helyszíni
ellenőrzés.
- helyi adókra vonatkozóan benyújtott
bevallásokban szereplő
kötelezettségek ellenőrzése helyszíni
eljárás keretein belül
- az ellenőrzések kapcsán
jegyzőkönyvek, határozatok késztése
Biztosítás:
- Pápa Város Önkormányzata és a
Polgármesteri Hivatal biztosításaival
kapcsolatos ügyeinek intézése
Végrehajtás:
- végrehajtási eljárások
kezdeményezése, lefolytatása helyi
adók és adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése érdekében.
Ellenőrzés:
- adatgyűjtésre irányuló helyszíni
ellenőrzés.
- helyi adókra vonatkozóan benyújtott
bevallásokban szereplő
kötelezettségek ellenőrzése helyszíni
eljárás keretein belül
- az ellenőrzések kapcsán
jegyzőkönyvek, határozatok késztése
Végrehajtás:
- végrehajtási eljárások
kezdeményezése, lefolytatása helyi

adobehajtas@papa.hu

adók és adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése érdekében.
Ellenőrzés:
- adatgyűjtésre irányuló helyszíni
ellenőrzés.
- helyi adókra vonatkozóan benyújtott
bevallásokban szereplő
kötelezettségek ellenőrzése helyszíni
eljárás keretein belül
- az ellenőrzések kapcsán
jegyzőkönyvek, határozatok késztése

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalban.
A végrehajtási eljárás hivatalból, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott szervek,
hatóságok (pl. Magyar Államkincstár, rendőrség stb.) által küldött megkeresések alapján
indul.
Az adóigazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
A végrehajtási eljárás során az adóst terhelő igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség
keletkezhet:




végrehajtási jog bejegyzésénél ingatlanonként 6.600,- Ft
jelzálogjog bejegyzésénél ingatlanonként 12.600,- Ft
végrehajtási és jelzálogjog törlése esetén ingatlanonként 6.600,- Ft

Végrehajtási eljárás lefolytatása során esetlegesen felmerülő, az ügyfelet terhelő egyéb
végrehajtási költségek:




végrehajtási költségátalány az eljárás megindítása során: 5.000,- Ft
végrehajtási költségminimum: ingó és ingatlan foglalásonként 5.000,- Ft
azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több
ingófoglalás esetén 5.000,- Ft végrehajtási költségminimum

Egyéb végrehajtási költségek a lefoglalt ingóságok, gépjárművek elszállításával tárolásával
kapcsolatban keletkezhetnek.
Kapcsolódó jogszabályok:












1994 évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról.
1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény)
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

 49/2012. (XII.28) NGM rendelet
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az építményadóról szóló 28/2010.
(XII.16.) számú önkormányzati rendelete.
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló
33/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete.
 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló
27/2010. (XII.16.) számú önkormányzati rendelete

Vagyongazdálkodási csoport
Ügyfélfogadási idő megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével
Ügyintézők

Ügykörök
(hatáskörök jogosultság szerint)
Pápa Város Jegyzője

Dr. Juhász Anita
földszint 34.
Tel: 89/515-072
dr.juhasz.anita@papa.hu
Juhász Éva
földszint 34.
Tel.:89/515-092
juhasz.eva@papa.hu
Dr. Tóthné Horváth
Cecília
földszint 34.
Tel: 89/515-067
horvath.cecilia@papa.hu
Györgyné dr. Németh
Ramóna
földszint 34.
Tel: 89/515-070
nemeth.ramona@papa.hu

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalban

