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Tel: 56 / 333-294

Beszámoló
Kétpó Községi Önkormányzat Adóhatóságának beszámolója a 2011. évi adóztatási
feladatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókat – az iparűzési adó kivételével – fő szabály szerint évi két egyenlő részletben
március 15-ig és szeptember 15- ig lehet pótlékmentesen megfizetni.
Jogszabályok
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény
felhatalmazás alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel illetékességi területén
helyi adókat vezethet be.
Kétpó Község Önkormányzatánál az alábbi adók kerültek bevezetésre a helyi adókról szóló
11/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelettel:
-

építményadó,

-

a magánszemélyek kommunális adója;

-

a helyi iparűzési adó,

-

idegenforgalmi adó.

A helyi adóztatás során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban
Art.) foglalt szabályok szerint jár el az önkormányzati adóhatóság.
A gépjárműadó úgynevezett átengedett központi adó, melyből származó bevétel 2003. január
1-től teljes összegben az önkormányzatnál marad, és az adó mértékét sincs hatásköre az
önkormányzatnak meghatározni, a gépjárműadó törvényben kerül szabályozásra. Az adóztatás
alapja 2004. január 1-től a központi hatósági nyilvántartás.
2007. január 1-jétől jelentős változtatásra került sor, a gépjárműadóban.
Ennek alapján a személygépjárművek körében (személyautó és motorkerékpár) az adó alapja
a korábbi önsúly helyett a személyszállító gépjármű teljesítménye kW-ban kifejezve.

Változatlan maradt az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató, a lakó pótkocsi – önsúly -,
illetve a tehergépjármű – önsúly + raksúly 50 %-a – vonatkozásában.
2009. január 1. napjától változtak a tehergépjárművekre vonatkozó szabályok. A légrugós
vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén
1200 forint, az előző kategóriába nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 forint
minden megkezdett 100 kg után az adó mértéke.
A személygépjárművek esetében a teljesítményen túl a gépjármű gyártási éve is befolyásolja
az alkalmazandó adótételt.
Az adó mértéke a gépjármű
-

gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,

-

gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,

-

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,

-

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,

-

gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

A helyi adóról szóló önkormányzati rendeletünk tartalmaz rendelkezéseket az adó alanyáról,
az adó alapjáról, az adó mértékéről, az adó mentességről.
Az adórendelet szabályainak megállapítása során a képviselő-testületet kötik a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény előírásai, így például az adó megállapítási jog a törvényben
meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjedhet ki, csak a törvényben meghatározott
adók vezethetőek be. A képviselő-testület megállapíthatja az adó mértékét a helyi
sajátosságokhoz igazodóan, de korlátok is vannak, így például az adó mértékénél a törvényi
maximumnál több nem állapítható meg, egy meghatározott adó esetén egy adótárgy után
vezethető be adó, vagyoni típusú adó körében az adót egységesen kell meghatározni.
A magánszemélyek kommunális adója tárgyában az adóalanyok bevallást nyújtanak be és
adóhatóságunk kivetése alapján kerül a fizetendő adó megállapításra (kivetéses adónemek).
Önadózók az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó fizetésére kötelezettek.
A 2010. évi CLXIX. törvény, 40. § (4) bekezdése alapján a behajtásra kimutatott
szabálysértési bírságból, pénzbírságból, helyszíni bírságból befolyt összeg 100 %-a, a
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 30 %-a önkormányzat
bevételét képezik.

A főszabály a kivetéses adónemeknél, hogy az adó alanya egész évben az, aki az év első
napján az adótárgy tulajdonosa, tehát évközi tulajdonos változás esetén is az előző tulajdonost
terheli a tárgyévi adókötelezettség.
Adóigazgatási eljárás
Hivatalunk adóhatósági jogkörében történő eljárása során az Art., a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (továbbiakban
Ket.) , a végrehajtási eljárás során pedig még a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
Tv. szabályai szerint jár el.
Az adókötelezettséget érintő változás-bejelentési kötelezettségnek az adóalanyok ritkán
tesznek önként eleget, a tudomásunkra jutott változás esetén, - sokszor késve - küldünk
adóbevallási nyomtatványt.
2011-ben 7 új adóalanyt regisztráltunk, tulajdonos változás miatt a magánszemélyek
kommunális adója terén (haláleset, adás-vétel).
Amennyiben változik a tulajdonos személye, a fizetendő adó mértéke, határozatot hozunk.
Az új adózókat is határozat megküldésével értesítjük adófizetési kötelezettségükről.
A közigazgatási eljárás szabályai szerint a határozattal szemben jogorvoslati jog illeti meg az
ügyfeleket, azaz fellebbezést nyújthatnak be.
Kirívó késedelem esetén – többszöri felhívásra sem küldi meg az ügyfél az adóbevallást –
mulasztási bírságot is kiszabhatunk. 2011. évben 1 adózónál éltünk ezzel az eszközzel és
23.160.- Ft-ot szabtunk ki.
Amennyiben az adóalanyok határidőben nem fizetik meg az adót, előbb felhívást küldünk ki a
tartozás rendezésére, ha ez nem vezet eredményre, kerül sor a végrehajtási eljárásra, mely
során azonnali beszedési megbízást bocsátunk ki az adós számlájára, ha az ismert, vagy az
adós munkabéréből rendeljük el a tartozást levonni, nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságot keressük meg.
Végső esetben, ha a pénzbehajtás nem vezetett eredményre, kerülhet sor, ingó vagy ingatlan
végrehajtásra.

A bevételek alakulása adónemenként a 2011. 01.01. – 2011. 12.31.-ig a pénzforgalmi
adatok figyelembevételével
I. Építményadó
2011. évben az adómérték 400.- Ft/m2
Az adózók száma:

12

Folyó évi terhelés:

1.104.400.- Ft.

Befolyt adó:

822.300.- Ft.

A 2011. évi teljesítés:

74%

2011. évben három azonnali beszedést alkalmaztunk bankszámla ellen, melyből kettő
teljesült.
II. Magánszemélyek kommunális adója
2011. évben az adómérték 12.000,-Ft.
Adózók száma:

277

Folyó évi terhelés:

2.610.000.- Ft

Befolyt adó:

2.579.282.- Ft

A 2011. évi teljesítés

99%

A magánszemélyek kommunális adója területén 2011. évben 53 azonnali beszedést
alkalmaztunk bankszámla ellen, melyből 9 nem teljesült. Munkabérből való letiltást 3 esetben
alkalmaztunk, melyek eredményesek voltak.
III. Helyi iparűzési adó
Az iparűzési adó mértéke a 2011-es évben nem változott, továbbra is 2 %, mint az előző
évben. 2011. július 1. napjával az iparűzési adó eltörlésre került.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység mértéke a piaci és vásározó kiskereskedelmi
tevékenység-végzés után naptári naponként 0 Ft.
Az építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató
tevékenység-végzés után, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett
tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot;
illetve bármely az a) pontba nem sorolható tevékenység-végzés után, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert a vállalkozó, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, naptári naponként 5000 forint.

Adózók száma:

81

Előírás:

15.870.498,- Ft.

Befolyt adó:

13.648.844.- Ft.

2011. évi teljesítés

86%

Az iparűzési adó területén 2011. évben 6 esetben kezdeményeztünk végrehajtási eljárást,
melyből 3 volt eredményes.
IV.Idegenforgalmi adó
2011. évben az adómérték 380/fő/éj- Ft.
Adózók száma:

1

Folyó évi terhelés:

484.120.- Ft

Befolyt adó:

85.120.- Ft

A 2011. évi teljesítés

18%

Végrehajtási eljárást két esetben kezdeményeztünk, melyből egy eredményes volt.
V. Gépjárműadó
2011. évben az alábbiak szerint alakult a gépjárműadó bevétel:
Adózók száma:

177

Folyó évi terhelés:
Befolyt adó:

9.369.423.- Ft
11.966.104.- Ft

2011. évi teljesítés:

128%

A gépjárműadó esetében a 2010. évben fennálló tartozásokat is sikerült behajtanunk. 24
azonnali beszedést alkalmaztunk bankszámla ellen, melyből 16 eredményes volt.
2011. január 1-től változtak a mozgáskorlátozottság miatti mentességre vonatkozó szabályok.
A

súlyos

mozgáskorlátozott

személy,

a

súlyos

mozgáskorlátozott

kiskorú,

a

cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő,
nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.

További bevételek alakulása:
VI. Pótlék
Kivetés:

901.726.- Ft.

Befolyt:

265.671.- Ft.

2011. évi teljesítés

29%

VII.Egyéb bevételek
E körbe a más szabálysértési hatóságok – különösen a rendőrség – által lefolytatott
eljárásokhoz kapcsolódó végrehajtási eljárási cselekmények foganatosítása, a helyszíni illetve
pénzbírság végrehajtása tartozik.
2011. évben 7 esetben kereste meg hatóságunkat a rendőrség ilyen ügyben.
A 7 eljárás alá vont személy a felszólításnak eleget téve lerótta a pénz-, illetve helyszíni
bírságot.
A megkereséssel érintett, lerótt helyszíni illetve pénzbírság összege 158.000.-Ft.
A behajtott szabálysértési és helyszíni bírságok az önkormányzat bevételét képezik.
Összegzés, javaslat
A helyi adók 2011-ben az önkormányzat összes bevételének, 174.360 e forintnak a 17 %-át
tették ki, 29.548 e forint összegben, a saját bevételek (30.368 e forint) 97 %-a a helyi adóból
származik, a működési bevételek (43.423 e forint) 68%-a a helyi adóból származik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
Beszámoló a 2011. évi helyi adóztatási feladatokról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi helyi adóztatási
feladatokról szóló beszámolót megvitatta, azt az előterjesztett formában elfogadja.
Kétpó, 2012. október 9.

Finta Adrienn
jegyző

