Adóigazgatás:

A hatáskör címzettje: a jegyző

Illetékességi terület:  Zirc város, Borzavár és Lókút községek

Eljárási illeték díja: 
- az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást;

- Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet – amennyiben illetéköteles az eljárás - , az eljárási illetéket kérelmenként kell  megfizetni. 

- A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

- Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

- A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

- Adóigazolás esetén:  Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XXI. melléklet 4. pontja alapján illetékmentesek.

- Az eljárási illeték megfizetésének módja:  készpénz-átutalási megbízás  vagy banki átutalás                                               (Illetékbélyeg 2005. január 1-től nem fogadható el)
- Illetékbeszedési számla száma:   Zirc Városi Önkormányzat            73900030-11057343
                                               Borzavár Községi Önkormányzat  11748117-15428938-03470000     
				        Lókút Község Önkormányzata       11748117-15568216-03470000

Az ügyet intéző iroda: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport
		             8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Iroda száma:              fsz. 110. iroda

Ügyfélfogadás :          Hétfő-Szerda: 8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig 
                                     Péntek: 8.00-12.00 óráig

Felvilágosítás és időpontegyeztetés kérhető:     tel.: 88/593-701		             
Igénybevehetik: magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények






Ügyintézés kezdeményezhető: 
	Bevallási kötelezettség teljesítésére irányuló eljárás esetén: új adózó, változás, megszűnés esetén adóbevallási nyomtatvány kell kitölteni – a változást követő 15 napon belül - amit személyesen, illetve postán is el lehet küldeni hivatalnak. Az adatokban történt bármely változás bekövetkezte után a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn. 
	Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges (nemleges) igazolás kiadása a helyi adótartozásról irányuló eljárás esetén: adóigazolást kérő adatlapot kell kitölteni, amit személyesen, illetve postán is el lehet küldeni a hivatalnak.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok (okmányok): szükséges nyomtatványok az Adócsoportnál vagy az Ügyfélszolgálati Irodán szerezhetők be, illetve a www.zirc.hu honlapról letölthető: www.zirc.hu/hivatal-penzugy.html, továbbá az illetékköteles eljárások esetén szükséges az illeték befizetését igazoló csekkszelvény vagy eredeti banki igazolás az utalásról.

Ügyintézési határidő: 
Adóügyekben 30 nap, amely egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
Adó- és értékbizonyítvány (hatósági bizonyítvány) kiadására irányuló eljárás: 30 nap. 
	Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni.
	A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni.
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
-  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.)
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) figyelemmel  az  Art. 5.§ és 5/A. §-ra
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.)
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.)
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.)
- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.)
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.)
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete 
- Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló  önkormányzati rendelete
- Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 23/2012. (IX.30.) önkormányzati  rendelete

Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön dokumentumban található.


