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Az adóigazgatási tevékenység:
Iparűzési adó
Az iparűzési adó alanyai önadózásos formában tesznek eleget fizetési és bevallási
kötelezettségüknek, ami azt jelenti, hogy az adózónak a tevékenysége megkezdésétől illetve
megszűntetésétől számított 15 napon belül bejelentkezési kötelezettsége van. Minden év
május 31.-ig bevallást nyújtanak be az előző évi bevételeikről.
Az önadózók bejelentéseit ,bevallásait követően a bejelentett adatok feldolgozásra kerülnek és
arról az adózók fizetési meghagyást kapnak. Ezen fizetési meghagyásban szereplő iparűzési
adóösszeg a tárgyévi adóelőleg összege, amelyet mindig az ezen évről utólag benyújtott
iparűzési adóbevallás véglegesít.
2010. év (178 adóalany)
Adókivetés összege (Ft):

Befolyt összeg (2010. 12. 31-ig)

22 000 000,-ft

22 500 000,-ft

Sajnos a vállalkozóknak is egyre nehezebb, egyre gyengébb éveket zárnak. 2010-ben 4
vállalkozó ellen indult csődeljárás.
Magánszemélyek kommunális adója
A magánszemélyek kommunális adója adónemet 2008. január 1. napjától vezette be az
Önkormányzat.
Adófizetésre kötelezettek, akik a településen ingatlannal rendelkeznek. Az adó mértéke
6.000,-Ft/év/adótárgy.
2010. év (971 fő adózó -1039 ingatlan)
Adókivetés összege (Ft):

Befolyt összeg (2010. 12. 31-ig)

6 180 000,-Ft

5 974 000,-Ft

A tulajdonosokat az ingatlan vásárlásakor illetve eladásakor bejelentési kötelezettség terheli.
Idegenforgalmi adó
A megkezdett vendégéjszakák száma alapján a vendéglátók szedik be az idegenforgalmi adót,
amelyet havonta a hónapot követő 15-ig utalnak az önkormányzat idegenforgalmi adó
számlájára.
Községünkben 2 db szállásadó volt, ebből az egyik vállalkozó május hónapban megszüntette
tevékenységét. Az általuk befizetett adó összege 2010. december 31. napig 335 000,-Ft.
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Az idegenforgalmi adó jellemzője, hogy amennyi adót befizettek a számlánkra, annak a
kétszeresét kapja az önkormányzat támogatásként a következő évben.
Talajterhelési díj
Talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a csatornahálózatra. Nekik
minden elhasznált m3 víz után 180,-Ft-ot kell fizetni.
A talajterhelési díj megállapításához az elhasznált víz mennyiségére vonatkozó adatokat a
Pannon-Víz Rt. adja meg. Sajnos elég sok probléma adódik abból, hogy rákötnek a csatornára
és ezt nem jelentik be a szolgáltatónak.
2010-ben még mindig 167 fő nem kötött rá a csatornára, az előírásuk 1 461 000,-Ft volt,
befizettek december 31-ig 1 374 000,-Ft-ot.
Gépjárműadó
A gépjárműadóval kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi elszámolási feladatok továbbra is az
Önkormányzat feladatkörébe tartoznak. 2004. január 01.-től nem kell bejelentést tenni az
önkormányzati adóhatósághoz gépjárművásárlás, eladás, forgalomba-helyezés vagy
forgalomból való kivonás esetén. Az erre vonatkozó adatokat az Okmányiroda lemezen küldi
meg hatóságunknak.
A többi adónemnél megmaradt a bejelentkezési és bevallási kötelezettség.
2008-ban a hagyományos kg-on alapuló gépjárműadót felváltotta a teljesítményen alapuló
gépjárműadó /kivéve teherautó, utánfutó, pótkocsi/. Ez esetben a gépjárműadó számításnál a
gépjármű teljesítménye és kora a mérvadó.

2010. év (740 fő adózó – 995 db gépjármű)
Előírás összege

Befolyt összeg (2010. 12.31-ig)

15 600 000,-ft

14 964 000,-ft

Az adófizetés határideje minden év március 15. és szeptember 15.
Kivétel ez alól a talajterhelési díj, mert ezt március 31-ig kell bevallani és megfizetni is.
Az adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódik az adóhátralékok beszedése, ami rengeteg munkát
igényel, de látható eredményei vannak.
A vállalkozóknál inkasszót alkalmazunk, amihez a szükséges adatokat az APEH-től kérjük be.
Magánszemélyeknél a MEP adatszolgáltatása alapján munkabérből történő letiltást
alkalmazunk
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Ha valakinek 1 éven túli gépjárműadó hátraléka van a gépjárművét, kivonatjuk a forgalomból,
eddig 8 gépjárműnél kezdeményeztük a hatósági kivonást.
Ezen kívül azokat a hátralékosokat, akik nem fizetnek, nincs bejelentett munkahelyük, átadjuk
a tartozás behajtását önálló bírósági végrehajtónak.
A többszöri felszólítás önmagában – többnyire - nem vezet eredménye.
Behajtási eljárást általában évente 2 alkalommal kezdeményezünk: felszólítjuk a
hátralékosainkat, hogy tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek. Ez általában 500-600 db
felszólító levél elkészítését és kiküldését jelenti, ami esetenként 1000-1500 db plussz csekket
jelent. A második félévi fizetési határidő letelte után ismét felszólítjuk azokat, akik határidőre
nem tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek, ennek eredménytelensége esetén
megkezdjük a behajtási eljárást.
Inkasszót elküldtünk 3.304.000,-Ft. Hátralékra októberben, amiből azonnal sikerült
1.400.000,-Ft-ot beszedni. A többi inkasszót a bank egy ideig függőben tartja és ha érkezik a
számlára pénz ráutalja a hátralékos számlánkra.
Munkahelyi illetve nyugdíj letiltásra elküldtünk 50 főnek 1.500.000,-Ft-ot
Azok a hátralékok, amelyek munkabérből illetve nyugdíjból kerülnek letiltásra, legkorábban
december közepén jelennek meg adószámláinkon. A behajtási eljárásnak ez már nem egy
látványos része, mert havonta utalnak kisebb összegeket.
A bejelentett munkahellyel nem rendelkező adófizetésre kötelezettek meglévő ingatlanjukra
jelzálogjog bejegyzést rendeltünk el, 18 főnek 2.875.000,-Ft hátraléka után került erre sor.

Az októberben megindított behajtási eljárás eredményeként befolyt összeg (ft):
Iparűzési adó
Kommunális adó

1 500 000
201 000

Gépjárműadó

1 400 000

Talajterhelés

100 000

Pótlék

140 000

Összesen:

3 341 000

Pótlékot azok az adózók kötelesek fizetnek, akik a fizetési kötelezettségüknek nem tettek
időben eleget. A késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének a
365-öd része.
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2010. december 31-ig beérkezett pótlék összege 996 000,-Ft.
Egyéb adóigazgatási feladatok közé tartozik az egyéb és az idegenbevételek beszedése és az
adóigazolások kiadása.
Egyéb bevételek számlára 267.000,-Ft,
Idegenbevételek számlára 478.000,-Ft,
Bírság számlára 75.000,-Ft. folyt be.
Az adóügyi előadó munkakörébe tartozik az adó- és értékbizonyítványok kiállítása, ami éves
szinten kb. 80-100 db.
2010. év eljárási, behajtási cselekményei
Behajtási cselekmény

db

Inkasszó

22

(9 sikeres, 1 részben sikeres, folyamatos)
Munkabér letiltás

53

Nyugdíj letiltás

16

Jelzálogjog bejegyzés

18

(ebből 2010-ben 2 db)
Gépjármű forgalomból kivonás

OEP megkeresés
APEH megkeresés

6

100
6

Szabálysértés (adók módjára behajt.) 48
(19 sikeres, 3 letiltás alatt)
Fizetési felszólítások kiküldése
júniusban 358, októberben 600
,szabálysértéseknél folyamatos
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Határozatok száma:

db

Kommunális adó határozat

57

Gépjárműadó határozat

1060

Iparűzési adó határozat

190

Talajterhelési díj határozat

167

Adóhátralék 2010. december 31. napjáig
Adónem:
Kommunális adó

(ft)
408.000

Iparűzési adó

1.600.000

Gépjárműadó

1.950.000

Pótlék

1.940.000

Bírság

127.000

Talajterhelés

400.000

Pér, 2011. május 11.
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