VII. Adóügyek adatkezelése
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
• az illetékes egyes települések önkormányzatai
A Hivatal pénzügyi osztálya veti ki és számolja el a Szentlőrinc és körzetébe tartozó települések helyi
adóit, az adózás szigorúan a jogszabályok megszabta körben kivetett, adatkörében is ehhez igazodik.
A bevallásokban foglaltak ellenőrzésére jogosult, továbbá az adóelkerülés feltárására, intézkedések
megtételére, büntetés kivetésére. Legfontosabb helyi adói, mely kapcsán személyes adatot kezel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója (ingatlan)
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Külterületi ingatlan adója (mezőőri járadék)
Építményadó (Kacsótán)
Reklámadó (Kacsótán)
Őstermelők adója (HIPA)
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem adója
Desztilláló berendezés bejelentése

Az Érintett – azaz Ön - ezen adók egy részéhez kapcsolódóan kérhet fizetési könnyítést, melyre
vonatkozó adatkör speciális, a tájékoztató második felében ezt is megtalálja.
1/VII. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái

o

Személyes adatok
kategóriái

Adóügyek adatkezelése
Adózó / adóalany
Bevallás benyújtója
Bevallás kitöltője
Adózó meghatalmazottja, képviselője
A kérelmezővel közös háztartásban élők
Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató
Tulajdonos(ok)
Ingatlan használója
Könyvvizsgálatért személyében felelős
Adótanácsadó vagy (okleveles) adószakértő
*: az adónemenkénti egyes adatokat, adatkategóriákat ld.
részletesebben lent.
Általánosságban:
Az adózó:
• természetes személyazonosító adatai
• adószáma, adóazonosító jele
• lakcíme, tartózkodási helye
• statisztikai számjele
• kapcsolattartási adatai
További személyek, tulajdonosok:
• természetes személyazonosító adatai
• tulajdonuk az adó tárgyában
Könyvvizsgálatért felelős / adószakértő / adótanácsadó alapadatai
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o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

o

Adatok forrása

o

Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

Kitöltő / meghatalmazottja / képviselője aláírása
Az adóval kapcsolatos adatok, a kivetéséhez szükséges tények, a
mentességre vonatkozó adatok
Fizetési könnyítés kérelmezése esetében: a kérelmezővel közös
háztartásban élők és a kérelmező azonosító adatai, foglalkozásuk,
jövedelemi és vagyoni helyzetükre vonatkozó adatok, fennálló
tartozásaik adatai
Az önkormányzati adóztatással kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése. Az
önkormányzati helyi adóhatóság az adózók, a társhatóságok
megkeresésére vagy hivatalból indult eljárásban helyi adó,
gépjárműadó, járulék és talajterhelési díj kötelezettség ügyben,
továbbá kérelem, végrehajtási, adó és érték bizonyítvány,
adóigazolás és vállalkozások támogatási eljárásokban
jogszabályban meghatározott adóhatósági feladatok ellátása
céljából használja az adatokat.
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
Közhatalmi jogosítvány – 6. cikk (1)e
Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a
Adózó, adóbevallást nyújtó, és minden egyéb, az önkormányzati
adóhatóság által jogszerűen használható adatforrás
Az adatszolgáltatás jogszabályi kötelezettség.
Adóellenőrzés, feltárások során jogosultak vagyunk külső
adatforrásokból és szervektől adatokat kérni, pld. telekkönyvi
nyilvántartások lekérését végezni, egyeztetni az okmányirodával
(gépjárműadó), adatokat egyeztetni az Opten adatbázisból,
együttműködni a NAV, Agrárkamara stb. szerveivel.
Az adatkezelők a személyes adatokat egymás közt megoszthatják
a célhoz kötöttség elvének betartásával.
Közhatalmi feladatok végrehajtása során, jogszabályi előírás
alapján osztható meg személyes adat a jogszabályban megjelölt
szervezetekkel. Minden adó esetében a Magyar Államkincstárnak
szolgáltatunk adatot.

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes
adatait továbbíthatjuk.
Iratkezelési szabályzat szerint, főszabályként:
Az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartása) nem selejtezhetők.
Az adóbevallásokkal és adókivetéssel kapcsolatos adatokat
(adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi
ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés,
adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés) 15 évig őrizzük.
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Adótartozások behajtása, végrehajtása; adók módjára behajtandó
köztartozások iratai: 10 évig őrizzük.
Vagyoni igazolások, adóigazolások: 5 évig őrizzük.
Adó- és értékbizonyítványok: 8 évig őrizzük.

*: Érintettek és személyes adatok kategóriái az egyes adónemeknél
Iparűzési adó, helyi idegenforgalmi adó
Adóalany
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Statisztikai számjele
• Pénzintézeti számlaszáma
• Lakóhelye
• Központi ügyintézés helye
• Levelezési címe
• Telefonszáma
• E-mail címe
• Honlapcíme
• Iratőrzési helye
• Létesítő okirat kelte, száma
• Telephelyek címe
Adatbejelentést kitöltő: neve
Adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja): meghatalmazotti minősége
A működés és az adóköteles tevékenység végzésének adatai
Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató:
Név, lakhely, székhely, szerződés időpontja
Könyvvizsgálatért személyében felelős
Neve, nyilvántartásai száma, lakóhelye, székhelye, jogi viszony jellege, ideje
Tevékenységei
Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóra vonatkozó adatok, adóelőleg; tevékenység árbevétele
Adókedvezményre jogosító körülmény
Adóhatóságnál fennálló tartozás, köztartozás
Tulajdonosok:
Neve, részaránya, adóazonosító jele, lakóhelye
Közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban adószámmal és közös őstermelői
igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany:
• Neve, adószáma, adóazonosító jele, aláírása
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
Neve, adóazonosító száma, bizonyítvány száma
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Gépjárműadó
Bevallás benyújtója
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
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• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Statisztikai számjele
• Pénzintézeti számlaszáma
• Lakóhelye
• Levelezési címe
• Telefonszáma
• E-mail címe
Adatbejelentést kitöltő: neve
Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga
A gépjármű rendszáma, alvázszáma
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme, ideje (ide értve
mozgás-korlátozottságot vagy súlyos fogyatékot)
Egyéb mentességi feltételek (taxi, tömegközlekedés üzemeltető)
Adófizetési kötelezettség szüneteltetése
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
A gépjárműadó Hetvehely és Helesfa településeken:
a BM központi adatszolgáltatása alapján lesz kivetve. A kezelt adatok köre:
Gépjármű-tulajdonos:
• természetes személyazonosító adatai
• adószáma / adóazonosító jele
• gépjárműve forgalmi rendszáma, egyéb adatai
• mentességi feltételekre vonatkozó adatok.
Magánszemélyek kommunális adója
Bevallás fajtája, benyújtásának oka
Bevallás benyújtója
• Benyújtói minősége
• Tulajdoni hányad
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Lakóhelye
• Levelezési címe
• Telefonszáma
• E-mail címe
Ingatlan adatai: (címe, fajtája)
Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:
Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok:
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
• neve, adóazonosító száma, bizonyítvány száma
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Mezőőri járadék
Az ingatlan tulajdonosának adatai
• Tulajdoni hányad
• Neve, születési neve
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• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Lakóhelye
Építmény adatai (címe, fajtája)
Ingatlan tulajdonjogának, használatának kezdete, megszűnése
Tulajdonostárs adatai:
• Neve, tulajdoni hányad, adóazonosító jele, lakóhelye
Az ingatlan használójának adatai
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Lakóhelye
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Talajterhelési díj
A díjfizető:
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Pénzintézeti számlaszáma
• Lakóhelye
A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
A díjfizetéssel érintett ingatlan
Ingatlan tulajdonosa
• Neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Építményadó (Kacsóta)
Adatbejelentő
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Anyja neve
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Statisztikai számjele
• Lakóhelye
• Levelezési címe
Adatbejelentést kitöltő
• Neve
Adatbejelentő tulajdona, vagyoni értékű joga
Építmény adatai (címe, fajtája)
Adókötelezettség keletkezésére / változására / megszűnésére okot adó körülmény
Törvényi adómentesség igénybevétele
Műemlék
Önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybe vétele
Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok:
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
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Reklámhordozók építményadója (Kacsóta)
Adóalany jogi személyiség esetén – személyes adatok:
• Képviselője neve
Adóalany magánszemély:
Adatbejelentést kitöltő:
• Neve
• Bevallásbenyújtó vagy meghatalmazottja / állandó képviselője aláírása
Adóalany:
• Családi neve, utónevei
• Születési családi neve, utónevei
• Születési helye és ideje
• Anyja családi és utónevei
• Adóazonosító jele
• Pénzintézeti számlaszáma
• Lakóhelye, székhelye
• Levelezési címe
• E-mail cím (nem kötelező)
• Telefonszám (nem kötelező)
Az adótárgy és adókötelezettség adatai
Adómentesség vagy adókedvezmény jogcíme, arra okot adó körülmény
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adótanácsadó:
• Neve
• Adóazonosító száma
Őstermelői bevallás
Bevallási kötelezettsége esetén HIPA-t ad be, ha nem éri el a 600.000,- Ft-ot az árbevétele,
akkor Nyilatkozat.
Adózó:
• Neve, születési neve
• Születési helye és ideje
• Adóazonosító jele
• Adószáma
• Lakóhelye
• Telephelyek címe
Tevékenység végzésének helye, megnevezése
Mezőgazdasági őstermelésből származó bevétel adata
Adózó vagy képviselője / meghatalmazott aláírása
Termőföld-bérbeadásból származó jövedelem adója
A bérbeadó és a kifizető:
• Neve
• Születési helye, ideje
• Anyja születési családi és utóneve
• Adószáma
• Adóazonosító jele
• Statisztikai számjele
• Lakóhelye
• Levelezési címe
• Telefonszáma
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• E-mail címe
A bérlő(k):
neve, lakcíme, székhelye
Az önkormányzat illetékességi területén bérbe adott termőföldhelye, helyrajzi száma,
területe(ha/m2)
Az éves bérleti díj összege
A magánszemély által befizetett személyi jövedelemadó adatai, összegük
Az önkormányzat illetékességi területén a bérbeadó tulajdonában (haszonélvezetében) lévő összes
termőföld területe (ha, m2)
Az adó kiszámításának adatai
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles szakértő:
• Neve
• Bizonyítvány/igazolványszáma
• Adóazonosító száma
Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Desztilláló berendezés bejelentése
A magánfőző valamint a tulajdonostárs személyes adatai:
• neve
• születési helye és ideje
• anyja születési családi és utóneve
• adóazonosító jele
• lakóhelye
• levelezési címe
• telefonszáma
• e-mail címe
• tulajdoni hányada
Bejelentő: aláírása
A desztilláló berendezésre vonatkozó adatok, ide értve használati és tárolási helyét
Változás adatai
Jogszabályi alapok: A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.)
Jövedéki ügyben – fő szabályként - az állami adó- és vámhatóság jár el.
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a
magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék
jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti
önkormányzati adóhatóság jár el.

Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmek
adatkezelése- személyes adatok köre
1 . Adós azonosító adatai:
• Neve
• Adószáma
• Adóazonosító jele
• Lakcíme
• Telefonszáma
• Foglalkozása
• Munkahely megnevezése és címe
• Bankszámlaszám
Fizetési halasztás / részletfizetés / mérséklés /törlés iránti kérelem, annak oka, összege
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Jövedelmi adatai
A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek:
• Neve
• Rokonsági fok
• Foglalkozás
• Havi nettó jövedelem
• Tulajdonukban lévő ingatlanok, gépek, gépjárművek adatai, értékük
Lakásfenntartási kiadások, többletkiadások
Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok
Egyéb indokok
Tartozások: más hatóságnál fennálló tartozás, hitel, lízing adatai
Adózó és közeli hozzátartozó aláírása
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