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Előterjesztés
a 2010. november 9-én tartandó képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Minden évben beszámolót terjesztünk a Tisztelt Képviselőtestület elé a polgármesteri
hivatalban végzett adóhatósági feladatokról, az önkormányzati adózás tapasztalatairól.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan valamennyi adónem részletes bemutatásra kerül, a
beszámoló elkészítésénél alapelvként a valós, hű kép kialakítását fogalmaztuk meg. A
beszámoló az önkormányzati adóhatóság zártszerű helyi adó nyilvántartásán alapul. A
gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzat számára
lehetőséget teremt a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a helyi szuverén adóztatási jog
gyakorlására. A képviselő testület törvényi felhatalmazás alapján vezette be a jelenleg
hatályos helyi adókról szóló rendeleteit.
A helyi adók rendszere a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatának
megoldásához szükséges források megteremtésének egyik eszköze, különösen a jelenlegi
finanszírozási rendszerben. Napjainkban a helyi adóbevételek rendszere egyre nagyobb
szerepet kap mind az állami támogatások, pályázatok, mind a hitel elnyerése esetében.
Az önkormányzat adóbevételeiről, adóhátralékairól és ezek behajtásával kapcsolatos
gondjainkról, a következőkben adunk részletesebb tájékoztatást.
Zalalövő Város Önkormányzatának a többször módosított 17/2003. /XII. 04./ sz. rendelete
alapján a magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg
lakásbérleti jogonként 2010. évben 6.000,- Ft/év.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló
építmény, építési telek, és adókötelezettség terheli a településen nem magánszemély
tulajdonában álló lakásbérleti jogát.
Adómentesség illeti meg az egyedül élő 70 éven felüli magánszemélyt, illetve 50 %-os
kedvezmény az egyedül élő nyugellátásban részesülő személyt.
2010. évre előírt adó összege 6.588.350 Ft, a kedvezmény, a mentesség összege 1.400.650 Ft.
Az I. félévben az adózók száma 1249 fő, a feldolgozott bevallási irat száma 1334 db.
2010. szeptember 30-ig befizetett adó összege: 5.855.756 Ft.
Az összes hátralék összeg 3.526.902 Ft, a fennálló túlfizetés összege 122.033 Ft.
Városunkban az egyedül élő idős emberek létszámának növekedése miatt a kedvezmény,
mentesség összege emelkedik.
Az egyedül élő 70 éven felüli magánszemély esetében 203 fő kap adómentességet, melynek
az összege 1.218.000 Ft.
Az egyedül élő nyugellátásban részesülő személy 50%-os kedvezményt élvez. Ez esetben 61
fő 182.650 Ft kedvezményben részesül.
A tulajdonosok adataiban bekövetkezett változásokat folyamatosan követjük, de sok esetben
problémát jelent az iratok kézbesítése. Az adóalanyok bejelentett lakcímükön nem
tartózkodnak, tartózkodási helyük ismeretlen, elérhetőségükről / levelezési címről / bejelentést
nem tesznek.
Jelentős többletmunkát jelent továbbra is, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket sok
esetben csak felszólításra teljesítik, bevallásukat jelentős késéssel adják be.
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Zalalövő Város Önkormányzatának a többször módosított 18/2002. /XII.12/ sz. helyi
iparűzési adó rendelete alapján az adó évi mértéke a megállapított adóalap 1,5 %-a.
A várható, előírt iparűzési adó összege 46.451.800 Ft.
Az adózók száma 263 fő.
2010. szeptember 30-ig befizetett adó összege: 42.674.738 Ft.
Az összes hátralék összeg 7.759.278 Ft, a túlfizetések összege 9.106.799 Ft.
Az iparűzési adónál meg kell jegyezni, hogy még mindig vannak olyan vállalkozók, akik
többszöri felszólításunk, végrehajtási intézkedések ellenére sem adtak bevallást.
Adóhatóságunk arra a döntésre jutott, hogy élni kell azzal a szankcióval, hogy a vállalkozási
engedély visszavonását kezdeményezzük.
Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget nyújt arra, hogy az adózó az adóelőleg
módosítását kérje az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és
számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg
összegét. A törvény nyújtotta lehetőséggel több vállalkozó élt, emiatt az iparűzési adó
bevétele a tavalyihoz viszonyítva lecsökkent.
Sajnálatos körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá,
körbetartozások, illetve alvállalkozói szerződések nem teljesítése miatt. Az önkormányzat
illetékességi területén előfordulnak fantom cégek, az ország más régiójából helyezve át
székhelyüket. Ezen változásokat sem az APEH sem Önkormányzatunk nem tudja követni, az
adózók egy része nem tesz eleget a 2003. évi CXII. törvényben előírt 15 napon belüli változás
bejelentési kötelezettségének.
Ugyanakkor a gazdasági szabályozók változása is súlyos terhet ró a vállalkozásokra, amely
egyre rontja az adózók fizetőképességét és az adóbeszedés hatékonyságát.
Az iparűzési adó esetében 2010. I. félévre vonatkozóan minden adatot az APEH fele
jelentenünk kellett, de az év második felében visszakerült az önkormányzatokhoz. Visszaállt a
régi rendszer, változatlanul az önkormányzatokhoz kell bevallani és befizetni az iparűzési
adót.
A rendeletünkben az ideiglenes/ alkalmi / jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adóátalány heti piacnapon árusítók rendezvények alakalmával eseti kirakódóknál /céllövölde,
körhinta, bazár, stb./ 500 Ft/nap. Ez év III. negyedévében az ebből befolyt bevétel összege
17.500 Ft volt. Ez az összeg véleményem szerint nagyon alacsony, nagyon kevés adózó
érintett a fizetésében. Információnk szerint módosul ez irányban a törvény, de egyébként is
célszerű lenne ezen adóátalány fenntartásának átgondolása.
A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok
közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő
évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás.
A gépjárműadó előírt összege 19.929.722 Ft
Az adózók száma 885 fő, a kivetési bevallási irat száma 1196 db.
2010. szeptember 30-ig befizetett adó összege: 16.061.925 Ft.
A gépjárműadó összes hátraléka 12.617.211 Ft, a túlfizetés összege 155.104 Ft.
2007. évtől a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendő gépjárműadó összege a
gépjármű hajtómotorjának KW-ban meghatározott teljesítményéhez és a jármű gyártási
évéhez igazodik.
A Gjt. alapján a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetében a gyártási évben, és az azt
követő 3 naptári évben 345 Ft/KW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/KW, a
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/KW, a gyártási évet követő 12-15. naptári
évben 185 Ft/kW a gyártási évet követő 16. évtől pedig 140 Ft/KW az adó mértéke. Ez a
differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az értékesebb
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gépkocsi után magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adószint
érvényesül.
Teljesítmény alapján adóztatott gépjárművek:
Személygépkocsi
942 db
11.795.965 Ft
Motorkerékpár
25 db
187.165 Ft
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági
nyilvántartásban szereplő saját tömege, a tehergépjárművek esetében a saját tömeg növelve a
terhelhetőség 50 %-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380
Ft, kivéve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató,
tehergépjármű, autóbusz esetében 1.200 Ft.
Önsúly, illetve korrigált súly alapján adóztatott gépjárművek:
Autóbusz
Vontató
Lakókocsi

0 db
4 db
0 db

Tehergépkocsi
Pótkocsi
Utánfutó

115 db
87 db
23 db

353.004 Ft

5.442.168 Ft
2.042.400 Ft
109.020 Ft

2008. évben bevezetésre került az idegenforgalmi adó tartózkodás után.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 33 §. a/ pontja értelmében az adó mértékének felső
határa személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft, melyet a képviselőtestület jóváhagyott.
2010. szeptember 30-ig befizetett összeg 309.000 Ft.
2010-ben az adózók /fizető vendéglátóhelyek/ száma éves szinten 6 db volt.
Az idegenforgalmi adó bevezetésének és működésének legfőbb indoka az, hogy az állami
költségvetés minden 1 Ft adó után 2 Ft támogatást fizet, feltéve, hogy az adóbevétel
infrastrukturális, idegenforgalmi feladatok megvalósítására szolgál.
Talajterhelési díjat annak az ingatlan-tulajdonosnak, kibocsátónak kell fizetni, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve a
szennyvíztárolót is – alkalmaz. A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett
talajterhelési díjat a környezetvédelmi alapjában elkülönítve köteles beszedni
környezetvédelmi célok megvalósításához. A talajterhelési díj kiszámítása az egységdíj /120
Ft/m3/ a területérzékenységi szorzó alapján történik, érzékenyterület a területérzékenységi
szorzó 3. A törvény szerint 2010. évben a 2009. évi vízfogyasztás szerint kiszámított
talajterhelési díjnak a 100 %-át kellett megfizetni.
A talajterhelési díjból befolyt összeg 957.840 Ft.
A késedelmi pótlék összege kiemelkedően magas az adóbevételhez viszonyítva.
Késedelmi pótlék befizetéséből származó bevétel 2010. szeptember 30-ig 699.823 Ft.
A késedelmi pótlék hátralékának összege 10.350.633 Ft, a túlfizetés 175.908 Ft. A szankciók
/késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék/ alkalmazása során, ha
az adózó valamely adókötelezettségét nem megfelelően teljesítette, a törvény által előírt
jogkövetkezményeket alkalmazza. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
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Az adóhátralékok behajtása érdekében a tartozások egy része a végrehajtó fele leadásra került.
A végrehajtónál még hátralévő folyamatban levő ügyekből 57 db adóhátralék, 3 db
megelőlegezett gyermektartásdíj ügyirata szerepel.
A hátralékok összege összesen 6.268.000 Ft.
A végrehajtó által utalt összeg ez év szeptember 30-ig összesen: 411.600 Ft.
A letiltásokból eredően folyamatosan történnek befizetések, de ennek összegei aránylag
alacsonyak. Sok kicsi összegből tevődik ki a végrehajtó által behajtott, befolyt összeg, nagyon
munkaigényes a többszöri befizetések nyilvántartása, a számlákra való utalása.
2006. évben kezdtük behajtásra átadni az adótartozásokat a végrehajtó fele. A nagy összeg a
vállalkozók gépjármű és iparűzési adó elmaradása miatt jelentkezik. A behajtásra átadott
ügyek nagymértékben olyan személyeket érintenek, akik a társadalom hátrányos helyzetű,
szegényebb rétegeiből kerülnek ki, így nem csak a bírságok befizetése jelent problémát,
hanem a kivetett helyi adók befizetése is.
Több esetben is a végrehajtó által jutott tudomásunkra, hogy bizonyos cégek felszámolás alatt
vannak. Jelenleg ismert, felszámolás alatt lévő cégek adótartozása 2.896.842 Ft,
végelszámolás alatt lévő 164.200 Ft. Sajnos nagyon kicsi az esélye annak, hogy ebből az
adótartozásból az önkormányzat fele történik befizetés.
Jelentős mértékű többletmunkával jár az egyéb hatóságok által küldött behajtásra váró
szabálysértési ügyek intézése. Ugyancsak itt említendő a végrehajtásra hozzánk továbbított
tartozások rendezése és az ezzel kapcsolatos dokumentumok kiállítása /adó- és
értékbizonyítvány, vagyoni bizonyítvány/.
Az adóhatósághoz a köztartozások behajtására a beérkezett megkeresések a következők
voltak:
-

közigazgatási bírság behajtása 15 fő ügyfélnél
érdekeltségi hozzájárulás behajtása 1 fő ügyfélnél,
megelőlegezett gyermektartásdíj visszafizettetése 6 fő ügyfélnél,
szabálysértési bírságok - általában közlekedési - behajtása 150 fő
építésügyi bírság 1 fő ügyfélnél.

Az adóigazgatási feladatokat ellátó iroda informatikai ellátottsága sajnos nem a legkedvezőbb,
nagy szükség lenne egy számítógépre.
Önkormányzatunk a helyi adózással kapcsolatosan értesítést küld ki az első és a második
félévi adófizetési kötelezettségekről. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
szerint csak egyszeri folyószámla-egyenlegértesítést ír elő, de önként vállalt feladatként az I.
félévi adófizetési kötelezettségekről is küldünk ki tájékoztatást, és a befizetéshez csekkeket.
Reményeink szerint az adóhátralékok összege így kevesebb lesz.
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szíveskedjenek a helyi adókkal kapcsolatos
előterjesztésünket megtárgyalni és elfogadni.
Zalalövő, 2010. október 22.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző

