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Tisztelt Képviselő.testület!

Az adőhźtralékok behajtásának rendjére vonatkoző 2l20I0. (IX.24.) sz. jegyzői utasítás
szerint a hátralékok alakulásaľól, valamint a behajtás során megtett intézkedésekő| az
Adóhatóság évente köteles beszámolót készíteni. A 2011 decembeľében a belső ellenőľzés
által lefolýatott utóellęnórzési vizsgá|at a|apjtn teljes könĺ beszámoló készítése indokolt.

onkormányzati ađőhatóságunk 201rI. évi beszámolója a helyi adőztatásra, az e|mÍilt év
ađőigazgatási tevékenységre, a helyi adóbevételek alakulásara, valamint a hátralékok
behajtásźlr a tett intézkedé sekre terj ed ki.

Kérem a Képviselő-testiiletet, hogy fentięk értelmében az a|ábbíhatźlrozatijavaslatot fogadja
el.
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Előteľj esztő : Rimán Edina jegyző (onkormanyzati adőhatóság vezetőj e)

A képviselő-testÍileti ülés időpontja:2012. május 17. . sz. napiľend

Táľgy: Beszámoló a 201,1'. évi helyi ad'őztatásről és a hátľalékok
beha i tásá ra tett intézkedésekľől

A napirendet nyílt iilésen kell táľgyalri, ahatározat e|fogadásához egyszera szavazattöbbség
sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatáĺ ozati iav aslat a bizottság számźna..

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestársvalását.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 201'l. évi helyi adőnatásről, valamint a hátralékok
behajtásaľól szóló beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2012. május 1 7.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Pénziigyi Ügyosĺály Adóĺigyi Csoport
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Tisztelt Képviselő-testület!

Af011. évi beszámo|ő az elmúlt év helyi adőnatását, adótevékenységét mutatja be a megelóző év
összehasonlítő adataiva| a|átámasztva, valamint a hátralékok behajtására tett intézkedéseket és az adő-
hatóság hosszú távú célkitiĺ zéseit rőgziti.

I. A dó ig azg at ds i fe I a datellútás
Az önkormányzati adőigazgatás magába foglalja az ađők kezelését (előírds, törléý, beszedését, adóel-
lenőrzések lefolytatását és az önkormáĺyzat által nyilvántartott helyi adó és gépjárműadó hátralékok,
továbbá a kerületi szabźiysértési eljáľásban és az idegenben kimutatott, adók módjára behajtandó köz.
tartozások behajtasát. Adóigazgatási feladatként jelentkezik továbbá: a méltányossági kérelmek don-
tésre történő előkeszítése; adó- és értékbizonyíndnyok kiállítósa; adóigazolósok kiadósa; bírósógi
eljóráshoz koltségmentességet igazoló nyilatlazatok kiadósa, valamint a jogerősen elkobzox dolgok
értékesítése, megsemmisítése. Az e|őzó évek adatai a|apján az adőhatősági ugyintézők feladata koráb-
ban elsősorban az önkormányzat illetékességi területén bevezetętt helyi adókkal, illetve a gépjármű-
adóval kapcsolatos kivetési fe|adatok e||ttźsźtra teľjedt ki, a végľehajtási e|járás pedig jellemzőenhát-
térbe szorult.

2011. évben az adőhatősági feladatokat a Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Csopoľtja |tÍta e|. A csopoľt-
ban az elmúlt év során jelentős és folyamatos személyi változások történtęk (nyugdíjazds, munkahely-
váItás stb.) . Ennek kovetkeztében a csopoľt |étszáma 201 1 . évben a mege|őző év 1'2 fó |étszámrő| év
végére 9 főre csökkent, deaze|mtit év soľán a csoport fel'adattú huzamosabb ideig 8 fővel látta e|. Az
adóiigyi feladatokat 20II év során 3 fő gépjármiĺadó ĺigyintézó (neg1ledévig 2 fő); építményadó, telek-
adó és idegenfoľgalmi adó iigyeket f fó, amelyből 1 Íő ellátta a saját szabáĺysértési bírságok behajtó-
sát, 1 fő pedig a csopoľtvezetőifeladatokat is; idegenben és adók módjára behajtandó hátralékok be-
hajtáSát 3 fő, majd f fó; adő- és éľtékbizonyítványok kiállítását 1 fő, valamint a könyvelési feladatokat
I fó végezte. A |étszámcsökkenés a fe|adate||átźtst, illetve a hatékony munkaszervezést és az eredmé-
nyes munkavégzést is jelentősen befolyásolta. Atmeneti megoldást jelentett két közhasznú foglalkoz-
tatott szemé|y a|ka|mazása, azonban az érdemi munka a csökkent |étszám fe|adata. A létszámcsökke-
nés kovetkezményeként afl|| évben helyi adóban adőe||enőrzés lefolyatasára nem került sor.
Az e|végzendő adóhatósági feladatok novekedtek, ezértfDIl' év során három ütemben túlmunkát is
e||źĺtakazigyintézők.2011. évben aziktatottügyiratok száma minden adónemben és feladat esetében
jelentősen növekedett, kiemelendő az idegen behajtás terĺilete, aho| 20I0. évben 3645 főszóm I0 466
alszómú iig1lirat keletkezett, tavalyi évben pedig a fószám és alszám emelkedés a behajtásra kimutatott
és adóhatóságunkhoz adók módjára behajtandó könartozttsként áttett megkeresések számának növe-
kedését jelenti. Növekedtek az adó. és éľtékbizonyítvány kiźi|itásźlra irányuló megkeresések is, fióként
a bírósági végľehajtók megkeresése a|apján a lefolýatandó végrehajtási eljárásaikhoz vált jelentős
számban szüksésessé adó- és éľtékb izonyítvánvt kiállítani.

201I. évi tigyiratforgalmi adatok ügytípusonként
a Gispán progľam adątąi alapjón

20tl Főszáĺn Aĺszĺĺľn

Gépiarműadó s 630 rf 997
Epítményadó, telekadó, idegenforgalmi adó,
felszámolás és egyéb (saiát szabs.) l 908 5 660
Adó- és értékbizonyítvany és elkob. táÍgyak
éľtékesítése. mess. | 328 f 715
Idegenben kimutatott tart. és adók módjĺíra
behaitandó köĺaľtozasok 5 012 15 846
EeYéb 72 t65
Osszesen: 13 950 37 383



II. Adóbevételek és adótárgyak alakulúsa
A helyi adőzás struktúráját meghattlrozzák akivetett vagyoni típusú adóink (építményadó, telekadó), a
beszedett idegenforgalmi adó és a gépjárműadó (központi adó) bevételei.
Az ingat|anokat és a járműveket terhelő adók beťrzetése összefügg többek között a vźi|a|kozások és

magánszemé|yek ťtzetőképességéve|, a tartőzkodás utáni idegenforgalmi adó nagyságát meghatározza
a magánszemélyek fizetőképes kereslete. A gazdasági helyzet kihatott az önkormányzati adóbevéte-
lekre.
A helyi adókĺól szóló 1990. évi C. tĺirvény (Hn.) és ennek fe|hata|maztsa a|apján elfogadott önkor-
mányzati rendeletek biztosítottrák az adőnatás kereteit és feltételeit. Keľtilettinkben 2011. évben új

adónemként atartőzkodási idő utáni idegenforgalmi adó került bevezetésre.
2011. janlár 1-jétőlnövekedett azépítményadótörvényifelsőmértéke (900,-Ft/m2-ről ].]00,-Ft/m2-
re). A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesenhaÍźlrozzák meg azadőmaximumot. Az egyes
helyi adóméltékek^valorizáciőjźń követően a hasznos alapterület szerint műkodtetett építményadó ese-
tében 1.580,-Ft/m,, a terület szeľint működtetett telekadó esetében 287,-Ftlm. és az idegenforgalmi
adó esetében 43I,-FÍJvendégéjszaka méľtékek kerültek meghatározásra az elmúlt év során.

201 1. évben az adóhatóság á|ta| kivetett, illetve kimutatott helyi adóbevételek (építményadó, telekadó)
az e|oző évhez képest jelentősen növekedtek. A helyi adóbevételek közül az e|óző évben is meghatá-
rozó volt azépítményadóból befolyó adóbevétel. A helyi adóbevétel növekedéstjőrészt az új adónem-
ben az adóbeszedésre kötelezettek által beszedett adó összege) ezen belĺil az építményadó bevétel nö-
vekedést (90,1%) a helyi adók métékének emelkedése okozta.

Adóhatóságnál ki-
mutatott adĺíbevéte.

lek
2010
(eft)

20tl
(eft)

E'nítménvarló I 053 182 | 948 343

Te|ekadó 29 706 22 033

Bęszedętt IFA 172 IJJ

I' he|vi adóbevétel I 082 888 2 142 509

Az onkormányzat cisszes bevétele,
ményadó, telekadó és a beszedett
9, 7 %o) az 1 .sz. ábra mutatja.

valamint az adóhatőságnźil
idegenforgalmi adó) aránytú

kimutatott helyi adóbevéte|ek (épít-
(2010. évben 5,46 %, 20]I. évben

A he|yi adóbevételek aľánya az onkoľmányzat összes
bevételéhez viszonyítva, 201o.2o11.

|i! ž he|yi adóbevétel ieft)

* 

' 
bevétel {eft)

2010
ZOLL

e ž bevéte| (eft}

l.sz. dbra

Az önkormźtnyzat összes bevétele, valamint a gépjármuadó bevételek artnyát (2010. évben 2,24%o,

20I ]. évben 2,29%0) a2.sz. ábra mutatja.
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Gépidrmíĺadó

A gépjármű adőZtatźLs oľszágosan erységes elvek, méľtékek, kedvezmények és mentességek a|apján
töľténik. Gépjárműadőban201'1. évben az adőzők száma az e|őző év adataihoz viszonyítva 6,27oÁ-ka|
csökkent. A kivetett gépjárműadó összege 2010-ben 52f 6590f4 ft.,201l-ben 4689II778 ft.vo|t
összesen, amely l0,f\%o-os csökkenést jelent. Az adőzők számának vźitozását és az adőtárgyankénti
megoszlást a3. sz. ábra, illetve azadőtárgyanként kivetett gépjárműadőta4. sz. tĺbramutatja.

3.sz. ábra

88
722

S eso
ffi oss

35
61

g s29
$ łg.o

214
139

0 2000 4000 6000 Bo00 10000 12000 14000 16000 18000 20000

e2011dbsziim &2o].od|Jlzám

Kivetett gépjá rm űadó (ft}

W2o1o e ź2011



4.sz. ábra

Epítménv- és telekadó

2011. évben az épitményadózők száma csekély mértékben növekedett. Az adőztatást érintő építmé-
nyek száma viszont jelentősen növekedett, ezzę| osszefiiggésben az adóköteles tertiletek száma
518 0i3 négyzetméterrel nott. 201l-ben a korábbi év adataihoz viszonyítva 60/l%o-ka| emelkedett az
adóköteles építményadó területek száma. 2010. év során az adőztsra be nem jelentett építményadó
fizetési kötelezettség alá eső építmények tulajdonosainak nagyfokú felderítésére került sor aZ ügyfelek
vźitozás bejelentései és a rendelkezésünkre á|ló TAKARNET program segítségével, amely 201rI év
során az adőzők számźlban és az adőztatott négyzetméterek emelkedésében jelentkezett. Adóhatósá-
gunk az adőzásra be nem jelentett építmények tulajdonosai részére folyamatosan kézbesítette a rend-
szeresített bevallás formanyomtatváný. Az adőzői bevallásokat követő előíľások pozitív hatása az
építményadó előírások adata7ban, valamint az építményadó bevételek kedvező alakulásán |źthatő.
Az 5. sz. grafikonok tarta|mazzák az épitményadőzők és az adóköteles területek változásait.

2010 2011

Adózok száma (Fő) I 143 | 170

Eoítménvek száma ídb) 2 073 2391

AdóköteIes teriilet (nm) 853 119 | 371 132

pÁi.lołíijnlé iFôl

5'sz. ábra

Telekadó alanyaink száma f}I}-hez képest csökkent, viszont az adóköteles terĺ'iletek száma tovább
emelkedett, 81 113 négyzetméterce|.2}11-ben 66,08oÁ-kal növekedett az adókoteles telek terület'
Megjeglezendő 2012. évben a törvényi változąsok kÖvetkeztében az adókoteles telekterületek nagłsága
ismét emelkedést mutat. A 6. sz. mafikonok tarta|mazzák ate|ekadőzők és az adóköteles teľület válto-
zásait.

2010 fotl
Adózok száma (Fő) 54 +t

Te|ek száma (db) 103 97

Adóköteles terü|et (nm) 122736 203 849

Te|ek. Adózok száma {tő)
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Ideeenben kimutatott tartozdsokból befolvó bevételek és ewéb bevételek alakuldsa

201l. évben az adők módjára behajtandó, magánszemélyek részére idegenben kimutatott tartozások
(pl. kozigazgatási bírság, igazgatósi szolgóltatási díj), va|amint az egyéb köztaľtozások (pénzbírság,
szabálysértési bíľság, helyszíni bírság) esetében a megkereső szew á|ta| áttetthátra|ékok behajtására
került sor. 2011. évben a személyi változások (étszómcsökkenés) miatt két ízben kellett túlmunkát
végezni a fe|ha|mozódott ügyiľatmennyiség miatt. Kiemelten a közigazgatási bírság tartozásokra irá-
nyuló megkeresések szźtma f}I| év második felében vá|toző intenzitással elérte a napi és személyen-
kénti 50-60 megkeresést. A megkeresések behajtásra vonatkozó sürgetéseket és ťlj megkereséseket is
jelent. Behajtási cselekméný megelőzóen felhívás kiküldéséľe kerül soľ, majd adóhatóságunk megkĹ
sérli a tartozás munkabérből való letiltását. A feladatra fordított munkamennyiség sokszor nem tükľö-
zódik a bevételi adatokban. Akońartozások behajtása gazdaságlalan feladat az onkormttnyzatnak.

Annak ellenére, hogy a hźttra|éWa vonatkozó értesítést (fe|hívást) az adóhatóság küldi ki hátralékos
részére, a hátralékos tartoz,źsĺń jellemzően a kimutató szeľv (hatósźĘ) fe|é rendezi. Jelentős azonhźńra-
lékosok száma, akiknek a tartozása akár az elévülési idő (közigazgatasi bírsóg _ 5 év, pénzbírság,
helyszíni bírság - 2 év) végig hátralékként mutatkozik. A jogszabályi környezet vá|tozásamiatt (2009-
től a nyilvántartós vezetésére vonatkozó szabáIyok megváltoztak) az elévtilési időn belül minden tarto-
zástnyL|vźtn kell tartani. Ezenhátra|ékosok z<ime munkanélktili segélyezett, amely juttatásból letiltás
nem kezdeményezhető.
Az elmúlt évek tapaszta|ata a|apjtln személyi kapacitás hiányában az idegenben kimutatott köztarto-
zások és a saját szabźiysértési hatóság által kimutatott hátralékok hatékony és eredményes behajtása
jelentós fejlődést nem mutatott.2011 év során elindult ennek a teľületnek is a fokozott és ľacionális
megújítása, kimutatható eredményeket ajövő évtől várunk.
A más szerv á|ta| átadott, önkormányzati adóhatóságá|ta| behajtott helyszíni, pénz- illetve szabálysér-
tési bírságok 100oÁ-a önkormányzatnál maradó bevétel, míg meghatźtrozott idegen bevételek (közig.
bírság) 30%o-a marad az önkormányzatnti,70% pedig továbbutalásra kerül a kimutató hatóság részére.
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően f012. évbęn ez az arány 60-40%o-ra módosult.

Az adók mődjára behajtandó koztartozásokbő| származó befizetések havi alakulását a7. sz. ábra mu-
tatja.
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származó beÍizetések alakulása havĺ bontásban,2011. 
1

és20t2I|' negyedév

3 500 ilJ0 i
!

30m@0 I-
:

25m@0;

2 000 @0 i-

r 5c0 00c

r 000 000

5rno00

*E8yéb bevéte|ek

-lde8en 
bevéteIek

*"*;"{**
s- ^!"

<'- ś,
J' ^ś-
+ďďo\- 

^u

.ď."".:i -or" Q
'-tý ď
'".ď^ĺl'uiď*".\.*'.s

0:

ď9u

7.sz. ábra

Zdĺdsi adatok 201 1. december 3 I 2012. maĺcius 31

Eevéb bevéte|ek 12028729 I 734 403
Ideeen bevételek 22057 ts1 4 496 443

201 1. és 201f . I. negyedévi bevételi adatokat és ĺisszehasonlítását az a|étbbi grafikon źtbrźao|ja' 20I|.
évben az idegen bevételekbő| 4 478 774,-Ft összeg került.a költségvetés sztlmára, önkoľmányzatunk-
nźimaradő bevételként túlúa|ásra,migf}|O. évben ezabevéte| csupán 1 116 368,-Ft összeg volt'



Az adók módjára behajtandó köztartozásokbó|
származó bevéte|ek, 2011. és 2012/|' negyedév
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III. Az adóhótralékok. valamint az adó beszedettség alakulása

A végrehajtási eljarás cé|ja a meg nem fizetetÍ adőtartőzźLs behajtása. Adótartozásnak minősül a
hatríridőben meg nem ťlzetett adó' Amennylben az adóhatóság az ađőtartozás megťlzetésére aZ adőzőt,
illetve az adő megfizetésére kötelezett személyt felhívta' de a felhívás nem vezetett eredményre a
végrehajtást megindítja. Az adóügyi csoport kivetési feladatait ellátó ügyintézők végzik a kivetési

feladatok, gépjárműadóban a havi változósok áNezetéséből adódó feladatok ellátasa mellett a helyi
adóban mutatkozó hátralékok behajtását is. Az adóhátľalék a |ejáĺt esedékességíĺ, behajtandó
adóhátralékból, valamint a felszámolás és végelszźlmo|ás alatt lévő adőzők nyilvántartott tartozásaiból
tevődik össze' A f0I1 év második felében ĺjnálló bírósági végľehajtókkal töľtént szerződéskötés,
amely új lehetőségként segítheti a sikertelen munkabérből letiltás, illetve inkasszót követő behajtást.

Adóhátra|ékok
a|aku|ása (eft) 2010. f01l

20\2lI. n.év*
adatai

előző évÍ hdtralék
alakuldsa

Epítménvadó 80 5r6 252 874 t05 499
Telekadó 2 066 4 770 | 661
Gépiármíĺadó 413 621 385 402 276 759

Az <isszes h átralék vá |tozása, adónemen ként (eft )
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9.sz. ábra

A) Epítményadó, telekadó és idegenforgalmi adó hátralékok behajtása

Az építmény- és telekadó fizetési kötelezettségről és az esetleges tartozásrő| minden adőző részéte
szźĺm|aegyenleg kertilt kikĺildésre február-március és augusztus hónapban.201l. évben építmény- és
telekadó esetében két ütemben, aťlzetési határidóket követően az adőzókrészéte fizetési felszólítás is
kikĹildésre kertĺlt. A tth|tlban je|zett hátralékok az adott évben jelentkező múlt évi és folyó évi
hátľalékainak összességét tiikrözik. 201l évben építményadó hátralékok növekedtek, ez a hátralék
növekedés elsősoľban a rész|etťlzetéseket nem teliesítő adőzők tartozásaiből tevődik össze,

6

2012l|' n.éV*



másodsorban pedig a jelentős mérték eme|és, az áthűződő rész|etfizetési kérelmek, illetve a
nyilvántartott felszámolási és végelszámolás alatt lévő hátralékok miatt jelentkezett.201f' I.

negyedévére az e|őző évre vonatkoző hátra|ék már jelentősen csökkent. Ezen a területen a fI|I. évi
behajtandó hátralék nagyrészt a gazdasági helyzet miatt fizetésképtelenné vźůő magánszemély, illetve
a jogi szemé|yadőzők lejáľt esedékességíĺ tartozásaiből tevődött össze.

I0.sz. ábrą

Epítményadó beha.;-

tíĺs
Fizetésifelsz

követően beftzetett
adó

Magónszemély
esetében kezdemé-

h|,p7pít I?łilfu,Í
LetiltlÍst ki,vető-

en befolvt Inkasszó
Inkasszót kiJve.

ttíen befolvt

201 1. I. félév 46 880 031 l0 737 925 f0 8 358f66

20l1. II. félév 12206 418 I 11 580 lo 9 8s8 879

(irsroso, t s9 086 449 ll 749 505 36 18 217 145

Epítményadóban az e|őzo év adataihoz viszonyított jelentős bevétel növekedés mellett, a207I évi
kivetętt és az <isszes befolý adő arźnya 7,78oÁ-os csĺjkkenést mutat, amely az év végi zźráskor
164 f08 803,-Ft osszegű bevételcscjkkenést jelentett.2011 évben az adőhátra|ékokat tarta|maző ťlzeté-
si felszólításokat követő nem teljesítés esetén 36 adőzó esetében, rész|etfizetést nem teljesítéSét köVe-
tően 11 adőző esetében indítottrrnk inkasszót. A rész|etťlzetést nem teljesítő adőzők esetében a ked-
vezmény érvényét vesztette és ataftozásjárulékaival együtt, egy összegben vált esedékessé Az inkasz-
szőt _ amennyiben nem ját sikerrel - az adóző szám|ájźi vezeto pénzintézetek visszajelzése szerint a
fizető fé| pénzforga|mi szźtm|ájának fedezethittnya miatt fiiggőben tartoÍtźtk. A fiiggőben tartźsra az
inkasszó benýjtását követő 30-35 napig keľĹilt soľ, amely a december hónapban benýjtott inkasszók
esetében fĺIf , januttr közepéig is taľtott.
Az elmúlt év során jelentős számú adőző nýjtott be méltányossági kéľelmet, azonban behajtási eljaľás
kerętében kérelem nem került benýjtásra.

Méltanyossági
kérelem magáĺlszemély

nem
mapánszemélv Inkasszó

Inkasszót követően
befolyt

20l l ' I'felév 4 29 4 158 870

20l l. II. félév l0 10 39 024 102
Osszesen: 5 39 11 43 182 972

2011. évi nyitó hátralék

2011. évi előírás

2011. évi ) adóhat. kim.
bevéteI

(núlt év + folvó év)

ebből
20II'évipénzüpi

teIiesítés

2011. évi łisszes hátra|ék

O0]0. éyi zlźró) múIt év folvó év

80 s15 987 f ttz 55r 7f9 r 948 342 926 I 90s 464 942 45 786 792 207 086787

2010. évi nvitó hátra|ék 2010. évi előírás
2010. évi ) adóhat. kim.

bevéteI

(múlt év + folvó év)

2010. évi łisszes hátralék

(2009. évi záró)
20I0- évi pénzügłi

tc Iiesíté s múIt év folyó év

104 808 370 | 032'74r s39 l 0s3 l8l 725 976 34s 08f 24 I 19 530 56 396 457

Az építményadó a|aku|ása,
2o1o" évrő| 2o11. évre
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2011. december 3l-ig 3 adőző esetében f0I2. évre áthiződő ésreal'izál'ődó, összesen 13 011 2I7,-Ft
építményadó erejéig rész|etťlzetés volt folyamatban. Az összeg a20II. dęcember 3l-i állapot szeľint
hátralékként jelentkezett, amely összeget a grafikonok is tartalmaznak. Ezekben az esetekben a f]zetési
hataľidő 2011. december 3l-ét követően járt|e. A hátralékok alakulását ezértaf)If.I. negyedévére
vonatkozóan is szemléltetjtik.

Mindezek a|apján20Lf.I. neryedévére afI|I. évizźráskor fennálló összes hátralék (f52874 eft)
I47 375 eFt-tal csokkent (csökkenés mértéke 52,8%0). A záráskoľ fennálló e|őzó idosza|<ra vonatkozó
hátralék a nyitó héúra|ék'hoz képest 43,I3oÁ-ka| csökkent.

A behajtási eljárás eredményeként2011 1-ben osszesen 121 236 07I,-Ft adóbevétel foly be, amelyből a
tényleges végľehajtási bevétel (inkasszó és letiltás) 6f |49 6f2,-Ftvo|t.
A behajtásľa kimutatott hátralék egyrészt az adőzők múlt évi hátralékából, valamint afizetési határidő-
ig nem rcndezett, adóévben keletkezett hátralékból tevődött össze. Az adővégrehajtásból 2011 évben
befolý összegnek af0|0 év végén esedékes (201 1. évi nyitó hátralékhoz) viszonyított aráĺya a|apján
avégrehajtźts eredményes volt, ahátra|ék több mint 50Yo.a folý be, a mutató értéke 7,'l,I8oÁ.

20ll évben adóhatóságunk által I adőző ingat|anára kertilt jelzálogjog bejegyzésre 1 530 520,-Ft
ép ítményad ő, f 1 0 47 2 késęde|mi pótlék összegben.

201 1 . x-x. hónapjától _ a végrehajtási szeľződések megkötését kovetően - a végrehajtási eljárás során
a fennálló adőtartozás behajtására összesen 21 adőző esetében tcjrtént źńadás önálló bírósági
végľehajtók fe|é. Az átadott telekadó összegből bevétel f01f. I. negyedévéig nem folyt be.
Epítményadó esetében f magánszemély és 3 jogi személy esetében fejeződött be az e|játás, további 2
adőző esetében részteljesítés történt. Önáiló bíľósági végľehajtónak átadott hátralékból összesen 1 465
668,-ft foý be, ebből 533 772,-Ft-ot 1 adőző közvetlenül adóhatóságunk felé ťlzetettbe. Az önálló
bírósági végrehajtónak átadott ügyekben az adőzők ingatlanaira végľehajLísi vagy je|zźiogjogot is
bejegyezteteÍt. Az obv-nak átadou összegből l2 3B9 741,-Ft még nem keľüIt behajtásľa (89,43%o).

oná||ó bírósági végrehajtónak
átadott hátra|tłk a|aku|ása (ft)

Maeánszemélv
Nem magán-
személv

Behajtasra
átadott (ft)

Fnífménvaĺĺó 5 L4 12 642384

Telekadó 2 I 213 025

Atadott I 5 l6 13 8ss 409

20ll. december 3l-ig ő adózó esetében felszámolási eljórás és ] adózó esetében végelszómolási
eljáras volt foĺyamatban. A felszómolast végző szervek felé 20ll. december 31-ig összesen 32 316
I60,-Ft építményadó és 4 014 817,-Ft késedelmi pótlék kovetelést jelentettünk be hitelezői
nyilvántartdsba vétel céljóból. A bejelentett osszegekbőI l adózó esetében 2012. év mórciusában
bírósági egłezségi ajánlat került elfogadósra 8 306 320,-Ft osszegben. A felszómolósi és
végelszámolási eljdrósok befejezését kovetően dllapítható meg, hogł adóhatósdgi kovetelésként
nyilvóntartásba vett összeg a hitelezői sorban dllítást kovetően befolyik-e a hátralékos számlájóra.
Ellenkező esetben a felszámolóst és végelszómoldst végző - bírósdg által végzésseĺ kijelölt szerv -
behajthatatlansági nyilatkozatot állít ki adóhatóságunk részére a kovetelés - amely jelen esetben
adótąrtozás - tekintetéb en.

A jegyző méltányossági jogkörét az Art.-ban foglaltak szeľint gyakorolta. A méltányosság címén elen-
gedettösszegépítményadóz}ll évben 4magánszemé|yadőző esetébenfI7 566 Ftvolt.

ĺźbra



20l1. évi nyitó hátralék

2011. évi előírás

2011. évi ) adóhat. kim.
bevéteI

(múlt év + folyó év)

ebből
20l I. évi pénzügłi

teliesítés

2011. évi összes hátralék

(2010' évi záró) múIt év folvó év

f 06s 649 f6 031 474 ff033 004 21 749 570 487 862 4281 904

Telekadó esetében az e|őZő év ađataihoz viszonyított bevétel csökkenés mellett, a20II évi kivetett és

aZ öSszes befolý adő aránya |5,36%o-os csökkenést mutat, amely az év végi záráskor 3 998 470,-Ft
osszesĺĺ bevételcsökkenést i e|entett.

A telekadó aIaku|ása,
2010. évről 2011. évre
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12. sz. ábra

f01I év során telekadó méltanyossági kérelem nem kertilt benyújtásra. Behajtási eljárás keľetében
telekadóban 9 db inkasszót indítottunk, amely 3 adőző esetében mind a két félévet érintették. Ezen
adőzők közül sikerte|en inkasszót követően önálló bíľósági végľehajtó részére 2 esetben töľtént áÍadás
(ĺźsd 11' dbra).

Telekadó
behajtĺá5 Fizetési ÍeIsL kijvetően

befizetett adó Inkassz-ó
Inkasszöt követtjen

hpfnlví

201I. I. fé|év 2216888 t 133 908

201 1. II' fé|év 3 108 73f Á 1.634212

(issrp,spn: 5 325 620 9 2 768 120

A behajtási eljárás eredményeként20l1-ben 8 093 740,-Ft adóbevétel folyt be, amelyből a tényleges
végrehajtási bevétel (inkasszó és letiltás) f 768 I20,-Ft volt. Az adővégrehajtĺásból 20l l évben befolý
összegnek a 20|L ' évi nyitó hátra|é|rhoz viszonyított aÍtLnya a|apjźn a végľehajtás eredményes Volt, a
mutató értéke I34%. Az e|őző év adataihoz viszonyitva a zártskori hátralékok növekedtek, azonban
20|2.I. negyedévéľe azárźskor fennálló cjsszes hátralék (4770 eft) 3 109 eFt-tal csökkent (csokkenés
mértéke 65'17%0). A záráskor fennálló e|őző időszak'ra vonatkozó hátralék a nyitó httľa|é|ďloz képest
7 6,3 8%o -kal cscjkkent.

Az idegenfoľgalmi adőt az adóbeszedésre kĺjtelezettek a beszedést követő hónap 15-ig fizetik meg. A
kimutatott hátralék zömében 3 adóbeszedésre kötelezetthźLtra|ékźLból tevődik össze. Az adőbeszedésre
kotelezettek bevallási kötelezettségeiknek eleget tesznek, azonban a beszedett idegenforgalmi adó
összegét nem utalták źtt adőhatőságunk szám|ájára.20|1. év végén az adőbeszedésre kötelezettfe|hi-
vását kovetően a 3 adóbeszedésre kötelezett esetében inkasszót kezdeménveztiink. azonban ez nem

9

2010. évi nyitó hátralék

(2009. évi záró)

20l0. évi e|őÍrás
2010. évi ) adóhat. kim.

bevétel

(múIt év + folvó év)
zolo. ivípéĺałg,í

teIiesítés

2010. évi iisszes hátra|ék

múlĺ év folyó év

f 412 846 28 339 000 f9 706 686 f7 316 2s0 I 042 899 1022750



Vezetett eľedményre. 20|2.I' félévében, amennyiben az idegenforgalmi adó hátralék továbbra is mu-
tatkozik és az adőhatósági behajtás ismételten sikertelen, önálló bírósági végľehajtó felé kerülnek át-

adásra. f0I2. januźlľ 01. napjától az idegenfoľgalmi adó mértéke a szá||ásdíj 4%o-travtńÍozott, amely
vźiltozás a bevételi adatokban is kimutatható lesz.

Az lFA alaku|ása'
2o3-a. és 2ot2ĺ|. negyéwben
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B) Gépj ármíiadó hátralékok b e hajtás a

I 3.sz. ábra

I4'sz. ábra
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20r1. évi nvitó hátralék

2011. évi előírás

20ll. évi I adóhat. kim.
bevétel ebből

20I I. évi pénzi]gli
telie.sítés

20ll. évi összes hátra|ék

(20] 0' évi záró) múlt év folyó év

183 40l 3ó9 r1f 132905 r7r 662889 tl 738 470

2012. évi nvitó hátra|ék 2012. évi e|őírás
2012I'n. évi ) adóhat.

kim. bevéte| 2012. I. n.évi łisszes hátľa|ék

(20] ]. évi zĺźró) folvó év
20I 1. I. n'évi pénzüg,li

tpIipsítá's múIt ev fotvó év

n 738 470 t0 963 3s4 23 608862 8 840 347 I1 583 1t5 2 123 007

20ll. évi nvitó hátralék

2011' évi e|őírás

2011. évi ) adóhat. kim.
bevéteI

(múIt év + folyó év)

ebből
20I I. évi pénziigli

teIiesítés

2011. évi iisszes hátľa|ék

(2010. évi záró) múIt év folvó év

413 620 824 497 8t6 37't 468 ls8 874 409757 431 297 342 855 88 0s8 946

2010. évi nYitó hátralék 2010. évi e|őírás
2010. évi I adóhat. kim.

bevéteI

fuúlt év + folvó év)

2010. évi iisszes hátra|ék

(2009. évi záró)
20I0. évi pénziigli

teliesítés múlt év folvó év

409 530 f80 518 907 182 453 273 948 4I0 449 2ĺ3 305 153 2t5 108467 609

A gépjárműadó a|aku|ása,
2o1o. évről2013.. évre
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A gépjármű nyitóállomány feldolgozása a Kozponti nyilvántartás adatai a|apjźn, az okmányiroda
átjelentését kĺjvetően történik. A hátralék összetételét illetően továbbra is kiemelendő, hory abban
jelentős arźnyt képvisel azon adő, melyet a központi nyi|vántartás adatközlése alapján a

nyi|vántartźtsunkba került ađőzőknak írtunk elő. A központi nyi|vántartźts által adóhatóságunk szźtmtra

biztosított lista, olyan gépjárműveket is tarta|maz, melyeknél már több éwel ezelőtt változás
kovetkezett be (tulajdonos váltás, forgalomból való kivonás, stb.). Ennek a|apján a kimutatott
gépjárműadó hátralék egy része fiktív: már nem ĺétező, vagy régen kivont autókra, illetve már nem

tulajdonosokra (üzembentartóka) történt kivetésből adódik. Az adőztatási mód megvá|toztatásáva| az

elmrilt években csak az adott évľe vonatkozóan sikeľült ľészben rendezni a technikai hźÍra|ékot, ezért

csökkenő tendenciát mutat. Az adatkozlések pontosítását adóhatóságunk ugyan folyamatosan végzi,
amelynek keretében az adőzőkfelkutatása, adataiknak egyeztetését követően is csökken a hátralék.

A jegyzó méltányossági jogkörét az Art.-ban foglaltak szerint gyakorolta' A méltányosság címén gép-
járműadó nem keľĹilt elengedésre,3 adőző esetében késedelmi pótlék elengedése történt 54 151'-Ft
osszegben
Gépjármiĺadó esetében, ha a jármu tulajdonosa a gépjármuadó fizetési kĺjtelezettségének (felhívás

ellenére) nem tett eleget, azadőhatőság kérheti a jármu forgalomból töľténő kivonását azokmányiro-
dáná|. A2011. évben 833 db gépjármiĺ forgalomból történő kivonásáľa került sor. A forgalomból
történo kivonások eredményeként 2011. decembeľ 31. napjáig 17 9f6 555,-Ft gépjárműadó, valamint
3 696 5I8,-Ft késedelmi pótlék folyt be. Munkabéľből letiltás aze|mtilt év során 37 esetben töľtént, a

letiltásból I 009 294,-Ft öSszeg folyt be. Inkasszót |1 adőző esetében kezdeményeztünk, ame|ýő| 479

839'-Ft gépj ármrĺadó bevétel keletkezett.

Az e|óző év adataihozviszonyított gépjárműadó bevétel növekedés mellett, af011 évi kivetett és az

összes befolyt adő arźtnya 5,95oÁ-os csökkenést mutat, amely az év végi záráskor f9 657 503,-Ft ösz-
szegĹĺ bevételcsökkenést jelentett' Az2011 évi gépjárműadó összes hátralékállománya 6,8f%o-a| csok-

kent, amely 28f19 0f3,-Ft összegű csökkenést jelent. A záráskor fennálló e|őző időszak'ra vonatkozó
hátralék a nyitó hźúralé|dloz képest 28,7|oÁ-ka| csökkent. Af011 évben behajtas során befoly ösz-
szegnek a 2OII . évi nyitó hátralékhoz viszonyított artnya a|apján a végrehajtás csekély méľtékben volt
eredményes, a mutató értéke 5,58%io.

20l I. év soľán 4 adózó esetében volt felszámolási eljórós folyamatban. A felszámolóst végző szeryek

felé 20II. december jl-ig összesen ] 339 897,- Ft gépjórm{Íadó követelést jelentettünk be hitelezői
nyilvóntartdsba vétel céljóból, amely összeget afelszámoló óltal kiállított behajthatatlansági nyilatko-
zat megküIdését lcĺjvetően az Art. alapján adóhatósógunk behajthatatlan osszegként tart nyilvón.

Adóhatóságunk 2012. évben törekszik a hatékonysźryra és az eredményességľe, ezért f}If . évben

csökkentęni kívánja a fennál|ó hátralékállománý, egyrészt az adőbehajtási, másrészt az adőfe|tárźsi,

ellenőrzési tevékenység szorga|mazitsáva|. Az adóhátralékok csökkentése érdekében bírósági végre-

hajtók további folyamatos bęvonásával, illetve határozott végrehajtási intézkedések foganatosításáva|

az adőťtzetési morál további javíÍźsźtťuzzuk ki célul. Ennek érdekében avégrehĄttlsi feladatok e||túá.

sźra amár említett hatékony feladatszervezés megerősítését tervezzi,lk.

Budapest, 20If . május3.
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