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Tisztelt Képviselő- testület!
I.
Jogszabályi előzmények, környezet bemutatása
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testülete a jegyző
beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, míg a h) pontja alapján tájékoztatja a
lakosságot a helyi adókból származó bevétel összegéről. A jogszabályi előírásoknak
eleget téve tájékoztatjuk a tisztelt képviselő-testületet a 2019. évi helyi adóztatási
tevékenységről.
Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása,
ennek fontos forrása a helyi adók rendszere. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzat kötelező feladatain túl lehetősége van,
hogy önként vállalja helyi közügy önálló megoldását, amelynek finanszírozása a saját
bevételek (elsősorban helyi adók) terhére lehetséges.
Az önkormányzati adóhatóság látja el a források jelentős részének beszedését, egyben más,
az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók
módjára behajtandó köztartozások beszedése). A beszedett központi adók más-más
mértékben illetik meg a helyi önkormányzatot.
A helyi adóztatás keret szabályait a beszámolási időszakban a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(továbbiakban: Art.) határozta meg.
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A szabályozás tekintetében 2015. január 1-jétől van jelentős változás, a helyi adókról szóló
törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi) önkormányzat képviselő-testülete (önkormányzat) rendelettel az illetékességi
területén a korábbi helyi adók mellett, települési adókat is bevezethet. Az önkormányzat az
illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be,
amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely
adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy
• azt nem terheli törvényben szabályozott közteher,
• és a települési adónak nem lehet alanya szervezet, továbbá vállalkozó [a Htv. 52. §
26. pont szerint].
A helyi és a települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A helyi és a települési adóból származó bevétel az
azt megállapító önkormányzat bevétele.
A Htv. felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adó képezi a bevezetett adótételt.
A beszámoló idejében a helyi adókra vonatkozó szabályokat a 15/2004.(IX.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet az iparűzési
adóra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, a korábbi időszakhoz képest új adónemet,
vagy települési adót nem tartalmaz.
Az önkormányzati adóhatóság látja el a fenti adónem mellett az átengedett központi adók
körébe tartozó gépjárműadó, a talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó
jövedelemadó beszedését is. Az átengedett adók az önkormányzatok és a központi
költségvetés közötti megosztását az adott évre vonatkozó költségvetési törvény tartalmazza.
Az önkormányzati adóhatóság a fentiek mellett más, az állam által delegált hatósági
feladatokat is végez, így a szabálysértéssel, helyszíni bírsággal, elővezetéssel kapcsolatos
eljárási költségek beszedését.
A Htv. felhatalmazása alapján az elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az
adóztatás feltételeit.
A helyi adóztatás során az Art.-ben foglalt szabályok szerint jár el az önkormányzati
adóhatóság. Ennek a törvénynek a felhatalmazása alapján kerül sor az önkormányzati
adóhatóság jogkörének gyakorlására is.
További jogszabályok:
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról
13/2004.(IX.1.) számú rendelet a talajterhelési díjmegfizetésének szabályairól
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés
áthárításairól
Az önkormányzati adóhatóság feladatai:
•

az adóztatással kapcsolatos ügyiratok iktatása, az ügyiratok határidőre történő
elintézése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az adózók nyilvántartásának folyamatos vezetése
éves kivetések, éven belüli változások elkészítése
éves bevallások, bejelentkezések feldolgozása
pénzforgalom könyvelése, negyedéves, féléves, éves zárási munkák végrehajtása
hatósági bizonyítvány készítése
adó- és értékbizonyítvány kiállítása
méltányossági ügyek előkészítése elbíráláshoz
adótartozás esetén végrehajtási feladatok ellátása
Magyar Államkincstár (MÁK) felé történő adatszolgáltatás
adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése behajtása,
kapcsolattartás a behajtás kérővel a következő esetekben: saját, idegen
szabálysértés, helyszíni bírság.

Az adóügyi és kapcsolt feladatokat 2 fő látja el.
Az adónyilvántartások vezetése már hosszú évek óta a MÁK által térítésmentesen
biztosított, országosan is használt szoftver segítségével történt.
2018. év elején az önkormányzatunk is csatlakozott az ASP adó szakrendszeréhez.
II.

Az egyes adónemekre vonatkozó adatok:

Iparűzési adó
A Rendelet szerint Decs nagyközség illetékességi területén állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke 5.000 Ft/nap
Adózók száma:
402 fő
Előirányzat:
52.000.000 Ft
Iparűzési adó bevétel: 60.976.509 Ft
- ebből állandó jelleggel végzett iparűzési adó: 60.976.509 Ft
- ebből ideiglenesen végzett iparűzési adó:
0 Ft
Az adózóknak 3.844.800 Ft került visszatérítésre túlfizetésből adódóan.
A helyi iparűzési adóból származó bevétel tervezése mindig bizonytalan, mert a
vállalkozások önkormányzatra jutó adóalapja – a nettó árbevétel, az árbevételt csökkentő és
növelő tényezők változása, valamint a megosztás technikájának megválasztása miatt –
nehezen prognosztizálható.
Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) előírásai alapján az
adókötelezettséget érintő változások bejelentése már nem bevallással történik, hanem a
közúti közlekedési nyilvántartási szerv gépjármű nyilvántartásának adatszolgáltatása
alapján. A KEKKH járműnyilvántartásából történő adatletöltés az adóügyintéző által online
történik az alábbi rendszerességgel:
- az év eleji nyitóállomány január végén, az adókötelezettséget érintő évközi
változások minden hónapban
- az átadott január 1-jei állapotnak megfelelő nyitóállomány teljes átvizsgálása, adózói
azonosítóval történő ellátása szükséges, az átvizsgált és javított nyitóállomány
adózói beazonosítását (kódolását) ezután kell elvégezni;
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-

a nyitó állomány alapján kell az újonnan adóztatás alá kerülő gépjárművekre egyedi
határozatot készíteni,
azon adózók esetében, ahol a járműállományban nem történt előző évhez képest
változás, egyenlegközlő készítésére kerül sor;
az év eleji változások fenti átvezetése és az éves adókötelezettség beterhelése után
minden adózó részére kinyomtatásra, majd kiküldésre kerül az elkészített irattal
(határozat, egyenlegközlő) együtt a befizetéshez szükséges csekk;
az évközi változásjelentések feldolgozás-előkészítése (átvett adatállomány átnézése,
kódolása) havi terminusban történik;

Az adóhatóság kivetéssel (határozattal) állapítja meg az adókötelezettséget, és ugyancsak
határozattal szüntetheti meg azt a törvényi feltételek fennállása esetén. Az adómentesség
biztosítása is határozattal történhet.
2019-ben 763 db határozat került kiküldésre.
A járművek adóztatásának módja jármű nemenként változó:
- tehergépjárművek esetében a súly alapján történik adóztatás, járműtípustól
függően a saját tömeg (önsúly) vagy önsúly növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%ára vetítve minden megkezdett 100 kg után 1.380 Ft, légrugós járművek esetében
850 Ft.
- személyszállító járművek esetében a jármű teljesítménye és gyártási éve képezi az
adó alapját az alábbiak szerint:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 14
Ft/kilowatt.
A gépjármű tulajdonjogában történt változások év közben nincsenek kihatással az
adóztatásra, mivel a Gjt. a tárgyév január 1-jei állapotához köti az adókötelezettséget.
Ezen a téren nagyon sok olyan ügy fordult és fordul elő a mai napig, hogy a gépjármű
adásvétele kapcsán az új tulajdonos nem íratja át a nevére a gépjárművet és a régi
tulajdonos (eladó) marad január 1-jén a nyilvántartás szerinti tulajdonos, tehát a Gjt.
értelmében az adó alanya. A közúti közlekedés-igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet az eladó
részére is előírja a járműnyilvántartó hatóság felé a bejelentési kötelezettséget, és ennek
elmaradása esetén a Gjt. szabályozása értelmében csak annak az évnek a december 31.
napjával szüntethető meg az adóalanyiság, amelyik évben a jármű eladásának bejelentése
megtörtént.
A Gjt. szabályozza a gépjárművek adóztatását. A szabályozás alapján 2013. január 1-jétől a
gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60%-ban állami, 40%-ban önkormányzati
részesedéssel.
Adózók száma:
Előirányzat:
Bevétel:

1228 fő
9.170.000 Ft
24.292.911 Ft

Decs Nagyközség Önkormányzatát megillető bevétel:
Központi költségvetést megillető bevétel:
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9.645.002 Ft
14.467.504 Ft

Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint (továbbiakban: Tv.) –
2004. július 1-jétől fizetési kötelezettségként a talajterhelési díj beszedéséről is – mint első
fokú adóhatóságnak – hatóságunknak kell gondoskodni.
Azon adóalanyokat terheli ez az adónem, akik a kiépített közcsatornára nem csatlakoztak rá.
A talajterhelési díj adónak minősül, önadózás keretében kell bevallani és megfizetni minden
év március 31-éig. Ezen adóbevétel nem képezi a folyó működési bevételek összegét, mivel
elkülönített számlán kell nyilvántartani, jogszabály alapján felhasználása külön szabályozott.
2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának a mértéke változott, 120
Ft/köbméterről 1.200 Ft/köbméterre.
Területérzékenységi szorzó Decs nagyközségben: 3,0
Veszélyeztetési szorzó:
1
Díjmérték :
1.200 Ft/köbméter
1 köbméter víz díja: 1200 x 3 x 1= 3.600 Ft/köbméter
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tv. 21/A. § (2) bekezdésében A
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási,
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési
önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a
Budapest XIII. kerületi önkormányzat - rendeletben állapítja meg. és 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló
13/2004. (IX.1.) számú rendeletében az alábbiak szerint szabályozza a díjkedvezmény
eseteit:
„Díjkedvezmények
5/A. § (1) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 90%-os díjkedvezményre
jogosult az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő év március 31-éig igazoltan rákötött a már
rendelkezésre álló közcsatornára.
(2) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 80%-os díjkedvezményre jogosult az a
kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 100 m 3 vízmennyiséget nem haladta meg és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 70%-os díjkedvezményre jogosult az a
kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 150 m 3 vízmennyiséget nem haladta meg és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”
Adózók száma:
Bevétel:
Hátralék:

19 fő
0 Ft
115.405 Ft

A talajterhelési díj megfizetése nagy terhet jelent az adózóknak a 2012. évi magas díjemelés
miatt.
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Egyéb bevétel
Ide tartoznak az önkormányzat által kiszabott és meg nem fizetett állatvédelmi bírságok,
hulladékgazdálkodási bírságok.
Adózók száma:
4 fő
Bevétel:
0 Ft
Hátralék:
309.200 Ft
Késedelmi pótlék
Az Art. 209.§ (1) bekezdése értelmében a megjelölt fizetési határidők elmulasztása esetén a
fennálló tartozásra az esedékesség napjától késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek
mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel
(felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének
háromszázhatvanötöd része.

Adózók száma:
Előirányzat:
Bevétel:

760 fő
500.000 Ft
398.458 Ft

Államigazgatási eljárási illeték
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései alapján a közigazgatási hatósági
eljárásért az e törvényben megállapított illetéket kell megfizetni. Ide tartozik a végrehajtási
kifogás-, adó- és értékbizonyítvány illetéke és a téves utalás.
A 2019. évben 0 Ft került befizetésre az illeték számlára.
Amennyiben erre a számlára befizetés történik, úgy azt a MÁK Államigazgatási eljárási
illeték számlájára kell befizetnünk.
Idegen bevétel
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint törvény
eltérő rendelkezése hiányában - a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és
rendbírság kivételével - a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg nem fizetett bírság,
valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen vagy véglegesen kiszabott és meg nem
fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és azt az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. §-ában foglaltak szerint,
vagy ha az nem az Ákr. hatálya alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók
módjára kell behajtani.
Az Ákr. 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy
önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az
állami adóhatóság foganatosítja.
2019. január 1-jétől a közigazgatási bírságok átadásra kerültek a NAV felé. Ettől az
időszaktól a közigazgatási bírságok behajtásából keletkező megosztás szerint 40 %
bevételtől is elesett az önkormányzat.
Az Idegen bevétel számlánkra az alábbi jogcímeken kerültek befizetések:
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- elővezetési költség, helyszíni bírság, szabálysértés
2019. évben 116.677 Ft került foganatosításra.
Bírság és végrehajtás költség
A bírság és végrehajtás költség számlára a következő jogcímen kerültek befizetése:
- mulasztási bírság, végrehajtási költségátalány
Bevétel:

213.697 Ft

A végrehajtási költségátalány minden behajtási cselekmény foganatosításakor kivetésre
kerül.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv.
(továbbiakban Avt.) 11. § (1) bekezdése szerint az adós - jogszabályban meghatározottak
szerint - köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a
költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány
megfizetésére, amelynek felszámításáról az adóhatóság az Avt. 11. § (4) bekezdése szerint
értesíti az adózót.
Az adó végrehajtási eljárás során felmerült költségek és a végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018.(III.19.) NGM
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az adóhatóságot a végrehajtás foganatosításáért 5.000
Ft költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől
függetlenül.
A tervezett és tényleges adóbevételek alakulása a 2019. évben:
Adónem
Iparűzési adó (állandó)

2019. évi
előirányzat (Ft)

Gépjárműadó 40%

60.976.509

0

0

500.000

398.458

79,69%

9.170.000

9.645.002

105,18%

0

0

61.670.000

71.019.969

Talajterhelési díj
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teljesítés %

52.000.000

- ideiglenes
Pótlék

2019. évi teljesített
bevétel (Ft)

117.26%

115,16%

Az előirányzatok 61.670.000 Ft-os összegéhez viszonyítva 115,16 %-os a teljesítési mutató.
Az iparűzési adó mértéke 17,26 %-kal meghaladja az előirányzatot, ami 2018. év közel 56
millió Ft-os bevételéhez képest jelentős javulást jelent.
A gépjárműadó tekintetében 5,18 %-kal meghaladja a bevétel a tervezetet, ami a korábbi
évek tapasztalatai alapján a magasabb előirányzat miatt valószínűsíthető.
A pótlék jogcímein elszámolt bevételek esetében a tervezetthez képest közel 80%-os
teljesítések tapasztalhatók.
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Adóügyi tevékenységgel kapcsolatos bevételek alakulása 2018-2019. évben (Ft)
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó 40%
Késedelmi pótlék
Egyéb bevételek
Talajterhelési díj
Bírság és végrehajtás ktg.
Összesen:

2018. év
55.925.427
7.447.676
267.481
0
0
409.954
64.050.538

2019. év
60.976.509
9.645.002
398.458
0
0
213.697
71.233.666

Önkormányzati hátralék 2019.12.31-ei állapot szerint:
Helyi iparűzési adó: 3.099.097 Ft
Gépjárműadó:
3.240.373 Ft
Késedelmi pótlék:
656.107 Ft
Bírság:
788.466 Ft
Talajterhelési díj:
115.405 Ft
Összes hátralék:
7.899.448 Ft
Az önkormányzati hátralék összege a 2019. adóévben a 2018. adóévhez képest 2.002.957
Ft-tal csökkent. A 2019-ben végrehajtásra átadott (önálló bírósági végrehajtó, NAV)
tartozások megtérülése a 2020. évben is folyamatosan várható.
2019. december 31-én fennálló adótúlfizetések:
Helyi iparűzési adó: 3.977.044 Ft
Gépjárműadó:
163.378 Ft
Késedelmi pótlék:
39.467 Ft
Talajterhelési díj:
11.942 Ft
Összes túlfizetés: 4.191.831 Ft
A túlfizetések visszautalásának anyagi finanszírozására lehetősége van az
önkormányzatnak rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázat benyújtására,
amivel 2019. évben élt is. Az iparűzési adó túlfizetésére igényelt összeg 1.413.159 Ft volt,
melyből a Belügyminisztérium döntése alapján 2019. november 14-én 1.271.843 Ft
támogatásban részesült.
III.

Egyéb adóigazgatási feladatok:

Mezőőri járulék
A mezőőri járulék nyilvántartása, kivetése, beszedése
Átvett vízdíj tartozás
Dél-Tolna Közmű és Üzemeltető Kft-től átvett vízdíj hátralékból a 2018-2019. évben 163.860
Ft került befizetésre.
Adó- és értékbizonyítványok
Adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz,
végrehajtási eljáráshoz és egyéb eseti közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat
illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan. A belterületi ingatlanok
esetében ez személyes időpont-egyeztetés alapján az ingatlan külső- és belső
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megtekintése során történt adatfelvételre épül, az állami adóhatóság által korábban
megadott átlagos értékadat, az ingatlan elhelyezkedése, állapota, beköltözhető vagy
lakottsági foka, és a helyben kialakult értékviszonyok arányosítása alapján.
2019. évben 100 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.
Hatósági bizonyítványok, adóigazolások
Az ügyfél kérelmére, különböző eljárásokhoz (pl. közbeszerzési eljárás, fuvarozói
engedély, banki hitel ügyintézés stb.) kell hatósági bizonyítványt, adóigazolást kiállítani az
önkormányzati adóhatóságnak.
Kiállítása illetékmentes, és abban az esetben történhet, amennyiben az adózó
folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, azt az
adózónak be kell fizetnie (ez általában azonnal rendezésre is kerül). Eljárási határidő: 5
nap, de jellemzően az ügyfelek érdekében soron kívül, vagy legkésőbb a következő
ügyfélfogadási napra elkészül a nemleges adóigazolás.
2019. évben a kiállított hatósági bizonyítvány (adóigazolás) száma: 38 db, elutasított
kérelem adóhátralék miatt nem volt, mivel az esetleg tartozással rendelkező adózó saját
érdekében – egyeztetés után – rendezte kötelezettségét.
Adószámlák pénzforgalmi könyvelése
Az önkormányzati adóhatóságnak minden adónemre kiterjedően külön adóbevételi számlát
kell vezetnie. A teljes pénzforgalom rögzítését is az adóügyi ügyintéző végzi. Az
adóhatósági
munka
folyamatosságával
biztosítják
(határozatok,
felszólítások,
egyenlegközlők kiküldésekor) az adózók részére a befizetéshez szükséges csekkeket.
Az adószámlák pénzforgalmi könyveléséhez 2019. évben az adóügyi ügyintéző az
adószámlák vonatkozásában 519 db bankszámlakivonatot rögzített.
Behajtási cselekmények
2019. évben az előírt határidőkön túl is több alkalommal értesítettük az adózókat
adószámláik egyenlegéről. Minden negyedévben legalább egyszer minden adónemben
kiküldésre kerültek a hátralékok. Az adótartozás megfizetése sok esetben mégsem történik
meg.
A végrehajtási feladatokat egész évben folyamatosan végezzük.
Fizetési felszólításokat küldünk (788 db), ha az adózó ennek nem tesz eleget, akkor kerül
sor nyugdíj, munkabér letiltásra, hatósági átutalási megbízás kibocsátására, önálló bírósági
végrehajtóhoz történő átadásra, gépjármű forgalomból kivonására.
Hatósági átutalási megbízással 12 adózó bankszámláját terheltük meg, amiből összesen
1.020.887 Ft folyt be.
Önálló bírósági végrehajtóhoz november közepén 63 db adózó tartozása került átadásra
4.381.654 Ft összegben, ebből 2019-ben 299.849 Ft folyt be.
Munkabérre, illetve nyugdíjra beadott letiltások száma 20 db volt. 2 esetben éltünk a
forgalomból kivonás lehetőségével és 7 esetben a végrehajtó lefoglalta a gépkocsit.
A végrehajtás időtartamát megnöveli, hogy a munkahelyi adatok és a bankszámlaszámok
más hatóságoktól (NAV, egészségbiztosítási pénztár), pénzintézetektől kell lekérni. Ez
jelentős adminisztrációval jár, továbbá viszonylag hosszú időt vesz igénybe.
Az adóhatóságunk számára továbbra is gondot okoz az adóhátralékok behajtása (bejelentett
munkahellyel, letiltható bérrel, bankszámlával nem rendelkezik az adós). Annak ellenére,
hogy a fizetési morál a településünkön viszonylag jó, a hátralékok összege jelentősen nem
csökkenthető le. Egyre több magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézséggel.
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A felszámolási eljárással érintett vállalkozásoknál a hátralékok behajtása szinte lehetetlen,
az eddigi tapasztalatok alapján a felszámoló felé bejelentett követeléseink megtérülése igen
csekély.
A végrehajtás eredményességét és folyamatát nagymértékben akadályozza, hogy az érintett
személyek és vállalkozások a postázott/elektronikusan küldött irataikat nem veszik át.
Magánszemélyek esetében problémát okoz, hogy nem tartózkodik a bejelentett lakcímén
(külföldön dolgozik, külföldre költözött), fiktív lakcímmel rendelkezik, vállalkozások esetében
pedig előfordul, hogy székhelyükön elérhetetlenek.
Minden évben a NAV-tól lekérésre kerülnek az önkormányzat illetékességi területén
székhellyel/telephellyel rendelkező társas vállalkozások, egyéni vállalkozók, 600 e Ft feletti
őstermelők adatai az éves nettó árbevételükkel együtt.
Adóellenőrzésre 0 db adózó esetén került sor. Az ellenőrzések során az önkormányzatnak
lehetősége van szakértő igénybevételére.
Egyéb adóügyön kívüli tevékenységek:
-

Takarnet rendszer kizárólagos használata. 2019-ben a rendszerből 261 db
lekérdezés történt.
Helyi esélyegyenlőség program (HEP) elkészítése
2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
elszámolása
2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat elkészítése,
benyújtása
2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra (2) pályázat elkészítése, benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót a megvitatás után
elfogadni szíveskedjenek.
Határozati

javaslat:

a 2019. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az
adóterv teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2019. évi adóigazgatási feladatok teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. július 31..
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: DKÖH pénzügyi osztály
irattár
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