… sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén

TÁJÉKOZTATÓ
A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi területén a következő adónemek kerültek
bevezetése:
- Magánszemélyek kommunális adója
- Helyi iparűzési adó

Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyben kezeljük még az alábbi beszedési
számlákat:
- Gépjárműadó
- Késedelmi pótlék
- Bírság
- Egyéb bevételek
- Idegen bevételek
- Talajterhelési díj
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem személyi jövedelemadója
- Államigazgatási eljárási illeték
Magánszemélyek kommunális adója
A képviselő-testület 22/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő magánszemély tulajdonában álló lakás,
telek (beépítetlen belterületi építési telek), lakás-bérlemény (nem magánszemély tulajdonában
álló lakás) bérleti joga.

Az adó mértéke 2014. évben adótárgyanként 6.000,-Ft/év. Ezt az adómértéket 2005 óta
tartja ezen a szinten az önkormányzat. A törvényi rendelkezés alapján az adó évi mértékének
felső határa adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17.000,- Ft/év.

Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg 1005 adóalany
adóztatását látjuk el.

A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik
meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy
módosítja az adóztatást.

Ez évben is figyelemmel kísérjük a már adóztatott ingatlanok esetében a tulajdonos változást,
mivel az adóalanyok többsége önként nem tesz eleget bevallási, bejelentési kötelezettségének.
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A 2014. évi kivetések feldolgozásra kerültek, a 2014.09.30-i zárási összesítő adatai alapján a
kivetések és beszedések állása az alábbi:
Költségvetésbe tervezett összeg 6.000 E Ft.
2014. évi nyitó hátralék
Folyó évi terhelés nyitó
Év közbeni terhelés
Elévült tételként törlés
2014. évre kivetett
2014. évi várható bevétel
- ebből 2014.09.30-ig befolyt
várható bevétel 2014.12.31-ig

Adatok: EFt
1.698
6.042
225
- 380
5.887
7.585
5.659
1.926

A 2014.09.30-i zárási összesítő alapján az előző évekről fennálló hátralékból 341 E Ft folyt be.

Elévült követelésként törlésre került 379,- E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója címén az adószámlánkra befolyt összegből 2014.09.30.
napjáig 5.127,- E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk.

Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás és készpénz átutalási
megbízás kerül kiküldésre, melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a
hátralék összegéről.
A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a felhívás
eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására kerül sor. Amennyiben részletfizetés
engedélyezése történik, figyelemmel kísérjük az adózó határidőben történő befizetéseinek
teljesítését a tartozás rendezéséig, ellenkező esetben a végrehajtási eljárás folytatódik.

A hátralékosok munkahelyére vonatkozó adatait megkérjük az Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól, hogy a fennálló tartozás munkabérből való letiltását a munkáltatónál kezdeményezni
lehessen. Továbbra is nehézséget okoz a végrehajtási eljárás megindítása azoknál a
hátralékosoknál, akiknek kimutatott jövedelmük nincs.
Helyi iparűzési adó
A Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C
törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján megalkotta a
17/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletét, melyben foglaltak szerint Rábapatona
község közigazgatási területén helyi iparűzési adót vezet be.
Az adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.
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Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke 5.000,- Ft/naptári nap.
Ebben az évben 270 fő vállalkozó nyújtott be iparűzési adóbevallást.

A 2014.09.30-i zárási összesítő adatai alapján a kivetések és beszedések állása az alábbi:

2014. évi költségvetésbe tervezett összeg 45.000,- E Ft.
Nyitó hátralék 2014.
Terhelés múltra
Elévült tételként törlés
Felszámolás miatt törlés
2014. évi helyesbített nyitó hátralék
Folyó évi terhelés nyitó
Év közbeni terhelés
Bevallás alapján törlés
2014. évre kivetett
2014. évi várható bevétel
- ebből 2014.09.30-ig befolyt
várható bevétel 2014.12.31-ig

Adatok: E Ft
9.592
6.883
- 4.712
-4.309
7.454
270
48.922
-4.971
44.221
51.675
49.175
2.500

Az előző évekről áthúzódó 2014.09.30-i zárási összesítő alapján a ténylegesen fennálló hátralék
9.592 E Ft. A helyesbített 7.454 E Ft múlt évi hátralék elsősorban az elévült tételek és a
felszámolási eljárás miatt behajthatatlan tételek törlése miatt csökkent.

Az adóalanyok kérelmének megfelelően 2014.09.30. napjáig 1.759 E Ft visszautalásáról
intézkedtünk.
A 2014. évben még várható iparűzési adóból az adószámlánkra ez idáig befolyt összegből
2014.09.30. napjáig 45.506 E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk.

Azoknál az általunk nyilvántartott vállalkozásoknál, akik 2014. évre elmulasztották benyújtani
az iparűzési adóbevallásukat felszólítást küldtünk ki, hogy e kötelezettségüket minél előbb
teljesítsék.
Gépjárműadó
A 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 2013. január 1-jétől beszedett
gépjárműadónak 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-a pedig a központi költségvetést. A
gépjárműadó bevételt havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által
megjelölt fizetési számlára átutalni.
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2014. évben a teljesítmény alapján adóztatott gépjárművek esetében, nem változott az adó
mértéke az előző évihez képest. Az adó mértékének a megállapításánál – ami 140,-Ft/KW és
345,-Ft/KW között van – továbbra is figyelembe kell venni a gépjármű gyártási évét. Minél
idősebb a gépjármű annál alacsonyabb az adó mértéke.
A súly alapján adóztatott gépjárműveknél a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű
nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 850,-Ft.

Minden egyéb gépjármű és pótkocsi esetén az adó mértéke 1.380,-Ft.

A 2014. évi nyitóállományt és a 2014. évközi változásokat az okmányirodától kapjuk, amit
feldolgozás után, határozat formájában közlünk a gépjármű tulajdonosokkal.
Nyilvántartásunk alapján 2014. évben 907 fő adózónak, 1228 gépjármű van a tulajdonában.

2014. évi költségvetésbe tervezett összeg 20.000 E Ft.
Nyitó hátralék 2014.
Felszámolás miatt törlés
2014. évi helyesbített nyitó hátralék
Folyó évi terhelés
Év közbeni terhelés
Bevallás alapján törlés
2014. évre kivetett
2014. évi várható bevétel
- ebből 2014.09.30-ig befolyt
várható bevétel 2014.12.31-ig

100 %
6.356
-1.157
5.199
20.222
2.282
-2.346
20.158
25.357
20.621
4.736

Adatok: E Ft

40%

2.080

8.063
10.143
8.248
1.894

A 2014. évi nyitó hátralékból (melyek az előző évekről áthúzódó hátralékok) 2014.09.30-ig
1.145 E Ft folyt be.

Felszámolási eljárás miatt behajthatatlan tételként törlésre került 1.157 E Ft.

Folyamatban lévő felszámolási eljárás miatt 553 E Ft behajtására nincs reális esély.

A 2014. évben még várható gépjárműadóból az adószámlánkra ez idáig befolyt összegből
2014.09.30. napjáig 6.714 E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk.

2014. október hónapban elkezdődött a hátralékosok felülvizsgálata. Az adózás rendjéről szóló
törvény értelmében, azon adózók esetében, akiknek gépjárműadó tartozása az egy évi adóterhet
meghaladja kezdeményezhető a gépjárművek forgalomból történő kivonása.

5

Késedelmi pótlék, Bírság
Befizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén pótlék felszámítására kerül sor, melyet
minden adónem esetén a Pótlék elkülönített számlán tartunk nyilván. A bevallási kötelezettség
elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság bírságot szabhat ki.

A pótléktartozásból befolyt összeg 2014.09.30. napjáig 544 E Ft, melyből 329 E Ft-ot 2014.09.30.
napjáig a költségvetési számlánkra már átutaltunk.
Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek elszámolási számlára befolyt bevételek 100%-át az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlája javára utalja át.

Egyéb bevétel jogcímén befolyt összeg 2014.09.30. napjáig 30 E Ft, melyet a költségvetési
számlánkra már átutaltunk.
Idegen bevétel
Az idegen bevételek elszámolási számlára befolyt, az önkormányzatot megillető bevételeket, az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára, a nem az önkormányzatot megillető
bevételeket a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára utaljuk át. Idegen bevétel pl. a
közigazgatási bírság, gyermektartásdíj hátralék.

Idegen bevétel jogcímén befolyt összeg 2014.09.30. napjáig 106 E Ft, melyből 83 E Ft-ot utaltunk
a behajtást kérő szervnek, 23 E Ft-ot az önkormányzat költségvetési számlájára utaltunk.

Az előző évekhez hasonlóan, most is minden adózó részére fizetési értesítőt küldtünk ki 2014.
augusztus hónapban, ami tartalmazza a fennálló hátralékot, az esedékes tőke-tartozásokat, a
befizetéseket, valamint a pótléktartozást is.
2014. évben minden adónemnél a II. félévi adópótlék-mentes befizetési határidő szeptember 15e volt.

A 2014. második félévi fizetési határidő letelte után az általunk nyilvántartott összes
hátralékosnak fizetési felhívást fogunk kiküldeni. Ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján a
hátralékosok közül sokan felszólításunkra befizetik az általunk kimutatott követeléseket.

Amennyiben a fizetési felszólításban közölt határidő letelte után az adósnak továbbra is van
fennálló tartozása a hátralékok behajtása érdekében – a fokozatosság elvének betartásával – élni
fogunk a végrehajtás törvényes eszközeinek alkalmazásával:
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-

a gépjárműadó hátralékok tekintetében kezdeményezzük a gépjárművek
okmányirodánál történő forgalomból való kivonását,
a magánszemélyek esetében, ha van rá lehetőség kezdeményezzük a munkabérből és
nyugdíjból való letiltást,
minden más esetben a bankszámlával rendelkezőknél azonnali beszedési megbízást
nyújtunk be a bankok felé.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el.
Rábapatona, 2014. október 27.

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

