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NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága
Adóügyi Igazgatóhelyettes

Tisztelt Dr. Üveges István Polgármester Úr!
Az értékteremtő közfoglalkoztatás megteremtése, a munkaképes lakosság munkához jutása, az
álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében a kormányzat útjára indította
közfoglalkoztatási programját. A program kiemelt célkitűzése a munkaerőpiacról tartósan kiszorult
aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek a munka világába történő visszavezetése.
A közfoglalkoztatás oktató-nevelő céljához szorosan kapcsolódik az állampolgári jogok és
kötelességek gyakorlásának, illetve teljesítésének tudatosítása, az ehhez szükséges ismeretek átadása.
Ezen belül fontosnak tartjuk az adókötelezettségek teljesítését, annak tudatosítását, hogy a
magánszemélyeknek adóbevallásukban számot kell adniuk a megszerzett adóköteles jövedelmükről,
mind a munkaerőpiacon folyamatosan aktívan résztvevők, mind pedig a közfoglalkoztatás keretében
időszakosan munkát végzők tekintetében. Ehhez pedig a lehető legszélesebb körben szeretnénk
szakmai segítséget nyújtani.
Akik nem éltek az egyszerűsített bevallás lehetőségével, azoknak 2015. május 20-áig 1453-as vagy
1453ADÓNYILATKOZAT nyomtatványokon volt lehetőségük a bevallási kötelezettségüket
teljesíteni a 2014. adóévben megszerzett adóköteles jövedelmeikről. Azon adózókat, akik
elmulasztották ezt, levélben szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére.
Szeretnénk személyes segítségünket is felajánlani önkormányzatuk segítő közreműködésével, mely
tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága
munkatársai az Önök által megjelölt helyszínen és egyeztetett időpontban személyesen segítséget
nyújtanak a bevallás kitöltésében, illetve aláírást követően azok helyszíni átvételében azon
állampolgárok számára, akik bevallási kötelezettségüket elmulasztották.
További kiemelt feladatunknak tartjuk a megye lakossága tekintetében az adózási ismeretek
szélesítését, az elektronikus közigazgatás nyújtotta lehetőségek kihasználásának támogatását, minél
szélesebb körben a lehetőségek megismertetését. Ennek érdekében a kihelyezett ügyfélszolgálat
alkalmával az állampolgároknak lehetőséget biztosítunk ügyfélkapu nyitására, illetve adóazonosító
jel igénylésére munkatársaink közreműködésével.
Bízom segítő közreműködésében annak érdekében, hogy a kormányzati célok megvalósulhassanak.
Köszönöm együttműködését, és amennyiben a munkatársammal történt telefoni megbeszélésen túl
további egyeztetést is szükségesnek tart, úgy kérem, hogy dr. Vass Andrea Főosztályvezető
Asszonnyal vegye fel a kapcsolatot a 46/515-505 telefonon.
Miskolc, 2015. szeptember 04.
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