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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. augusztus 27-én tartandó ülésére.
Tárgy: Beszámoló az adóigazgatási munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az adóhatóság feladatai 2018. évben
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (3)
bekezdés g) és h) pontjaiban előírtak szerint jelen beszámolóval egyidejűleg tájékoztatom a
Képviselő-testületet és a település lakosságát a helyi adókból származó bevételek összegéről.
A beszámoló évről-évre bemutatjuk az adóztatással kapcsolatos tevékenységeket és azok
eredményességére vonatkozó adatokat. Az adóalanyok számát, az adóbevételek alakulását, a
behatási cselekmények módját és azok eredményességét.
Jogi szabályozás áttekintése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat
lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik fontos
eleme a helyi adók rendszere. Az önkormányzat Képviselő-testületének egyik alapjoga, hogy
önkormányzati rendelet útján a helyi adóztatást szabályozza. Az egyes adók, díjak
(gépjárműadó, talajterhelési díj) esetében központi, egységes szabályozás alapján, míg a helyi
adó esetében törvényi keretek között, de helyi rendeletalkotás szabályozza az adóztatást.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az
önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak
tekintetében helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse. A Htv. és ennek felhatalmazása
alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit.
Törvényi keretek között a Képviselő-testület dönt a helyi adók bevezetéséről, az alkalmazott
adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről. Izsák Város Önkormányzata a helyi
adók jelenleg alkalmazott adómértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási
követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg.
A rendelet megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az
önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék,
ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos és megfizethető legyen. A Htv-ben
nevesített adónem közül Izsák Város Önkormányzata a helyi iparűzési adót vezette be.
Az önkormányzati adóhatósági munka szabályozását az új jogszabályi háttér változását
követően (a korábbi Art., és Ket. helyett):
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
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az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény (Avt.),
az illeték mértékét az illetékekről szóló 2017. évi CXXII. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási
költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló
49/2012. (XII.28) NGM rendelet
jogszabályok határozzák meg.
-

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény Htv., a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Gjt.), a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXXIX. törvény, és a
jövedéki adókról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény tartalmazza. A végrehajtási eljárásban az Art. mögöttes jogszabályaként
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai a mérvadóak, valamint az
adók módjára behajtandó köztartozások esetében az ezeket szabályozó alapjogszabályok.
Külön ki kell emelni az adatok személyes védelmét és az adótitok fontosságát, figyelemmel
arra, hogy az adóhatóságot (annak dolgozóit) a hivatali eljárás során tudomására jutott minden
irat, adat, tény, körülmény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
Az adóhatósági munka személyi háttere
A jegyző feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal apparátusának munkáján keresztül
gyakorolja. Jelenleg az adóhatósági feladatok 2 fő főiskolai diplomával rendelkező munkatárs
látja el.
Tárgyi feltételek
Az adónyilvántartás vezetés a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott, a Magyar
Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által rendszeresített új, internetes alapú ASP
(Application Service Providing - alkalmazás-szolgáltatás) keretrendszerrel történik. Évente 4
alakalommal adóügyi zárást, illetve több alkalommal adatszolgáltatásra kerül sor a felügyeleti
szervként működő Magyar Államkincstár felé.
Az ASP program internetes alapú, így a megfelelő jogosultságok, azonosító-beléptető
eszközök és igazolványok birtokában bárhol be lehet jelentkezni a központi kezelő felületre.
A programot minden jogosultsággal rendelkező ügyintéző egyszerre használhatja.
ASP bevezetése
A rendszerhez való csatlakozás első lépéseként 2016. második felében indult meg. Hivatalunk
ütemezetten 2018. március végén csatlakozott a rendszerhez. Országos szinten még mindig
vannak önkormányzatok, akiknél folyamatban van az ütemezett csatlakozás, és várhatóan
2019. december végéig kötelező jelleggel csatlakozniuk kell majd ehhez az integrált országos
szintű internetes alapú központi nyilvántartási rendszerhez.
2018. január 1-jétől Izsák Város Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság)
előtt intézhető adóügyek (ideértve: a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel,
adóigazolás kérelemmel kapcsolatos ügyeket is) az adózók számára elektronikus úton
intézhetővé válnak.
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A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.
Az Eüsztv. 1.§ 23. pont-ban nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket
elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a
szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok,
az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi
irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek,
valamint az alapítványok.
Izsák Város Önkormányzati Adóhatósága előtt elektronikus úton intézhető ügyek (pl.:
elektronikus helyi adóbevallások, bejelentkezések, változás bejelentések, és kérelmek,
elektronikus folyószámla lekérdezések stb.) Ezáltal az elektronikus út azon beadványok
esetében is megnyílik, melyek eddig csak papír alapon voltak benyújthatók (pl.: ePapíron
benyújtott, előterjesztett egyedi kérelmek). https://ohp-20.asp.lgov.hu
A természetes személy ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok
segítségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak
beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati
adóhatóságunk felé.
A beküldés során a témacsoportnál (önkormányzati igazgatás), az ügytípusnál (adóügyek) a
címzettnél (Izsák Város Önkormányzata) a megnevezéseket kell kiválasztania. Az ePapír
szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre önkormányzati adóhatóságunk
nem rendszeresített „ÁNYK" űrlapot. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az
alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/)
Az adatbejelentések, adóbevallások, bejelentkezések és kérelmek űrlapjait a www.izsak.hu.
honlapon a „Nyomtatványok" „E-ügyintézés” „Önkormányzati Hivatali Portál” menü alatt
találják meg.
Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől
elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati
adóhatóságunk felé. Így például többek között az iparűzési adóval kapcsolatos adóbevallási,
bejelentési, változás bejelentési, illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget
elektronikusan az előírt „ÁNYK" nyomtatványokon teljesítik.
A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus
ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk,
megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben
jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik.
A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal, illetékkel, kapcsolatos
ügyekben kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson,
megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.
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Adóbevételek alakulása
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges
források jelentős részének beszedését. Az önkormányzat feladatellátását a saját bevételek
(ennek jelentősebb része a helyi adóból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint
az átengedett központi adók biztosítják.
A helyi adóból származó bevételek (iparűzési adó) az önkormányzat saját bevételeit növelik,
abból jelenleg nincs állami elvonás.
Az önkormányzat által beszedett központi adók közül 2013. évtől a beszedett gépjárműadó 40
%-a marad az önkormányzatnál, a 60 %-a pedig a központi költségvetés javára elvonásra
kerül, amelyet a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell átutalni a MÁK részére. A
talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, az adóügyi
jogkövetkezmények (késedelmi pótlék, bírság). Továbbra is adók módjára behajtandó
köztartozások behajtását az adós lakcíme szerint illetékes önkormányzat végzi el. Így a
helyszíni bírság, szabálysértési bírság, elővezetési költségek, egyéb bírságok adók módjára
történő behajtását az önkormányzat végzi el. 2017. január 1-től a közigazgatási bírságokat
(amelyek esetében a önkormányzatot illette meg a behajtott összeg 40%-a) át kellett adni a
NAV-nak, így ezen pénzbevételétől elesett a település. Minden olyan behajtási
cselekményt, amely nem tartalmaz Önkormányzatnál maradó jutalékot, továbbra is az
adós lakcíme szerin illetékes önkormányzat hajt be.
Az adótörvények által szabályozott befizetési határidők az önkormányzat működéséhez
szükséges finanszírozást alapvetően hat befizetési időpontra osztják szét:
- Az I. félévi gépjárműadó és az állandó jellegű iparűzési adóelőleg befizetési
határideje: március 15. (hétvége esetében az azt követő első munkanap),
- A talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje: március 31.,
- A tárgyévet megelőző adóév helyi iparűzési adóbevallási határidejéhez kapcsolódóan
az adókülönbözet befizetésének határideje: május 31.,
- A II. félévi gépjárműadó és az állandó jellegű iparűzési adóelőleg befizetési határideje:
szeptember 15. (hétvége esetében az azt követő első munkanap),
- A kettős könyvvitelt vezető társasági adó feltöltésére kötelezett adózók helyi iparűzési
adóelőleg kiegészítési kötelezettsége („ún: feltöltés”) határideje: december 20.
A fenti határidő alapján az adóbefizetés nem egyenlő ütemezést, hanem jelentős ingadozást,
nagy kiugró bevételi időszakot, illetve bevételi minimumot mutat.
2018 év
2018. év
(e Ft)

MEGNEVEZÉS
Vállalkozók kommunális adó
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó 40%-a
Föld bérbeadásból származó
jövedelem (SZJA 20 %-a)
Talajterhelési díj
Késedelmi pótlék, bírság
Egyéb bevételek

ÖSSZESEN:

Bevétel

terv
100.793
25.000

tény
118.181
28.288

%
117,25
113,15

-

-

-

1.000

111

1.000

1.158

113,15

127.793

147.738

115,61

11,1
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Az Önkormányzat 2019. évi adóerőképessége: 116.074.750.-Ft (2017. évi bevallások
alapján)
Helyi iparűzési adó
Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az
adóalanya a vállalkozó. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari
tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan
vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja,
de nem éri el a 181 napot. Községünkben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adómérték 1,7 %., ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adómérték 2.500.-Ft/nap.
Az Art. értelmében a helyi iparűzési adókötelezettség teljesítés önadózással történik. Ennek
értelmében az adózó kötelessége bejelenteni az adókötelezettség keletkezését, változásának,
megszűnésének tényét, az adót bevallani és megfizetni.
Állandó jellegű iparűzési adó esetében a 2018. során 579 adózónál történt ügyintézés. Ezzel
kapcsolatban 605 bevallás feldolgozására került sor. Emellett 46 adózó esetében - akik
KATA adózási módot választottak -, adókivetés történt.
61 adózó küldött be bejelentkezést vagy változás-bejelentést. Ebből 56 új vállalkozó, illetve
vállalkozás jelentkezett be önkormányzatunk illetékességi területére, a helyi iparűzési adó
hatálya alá.
Az adóívek kipostázásával a hátralékos és az aktuális II. félévi csekkek kiküldése augusztus
végéig egyaránt megtörtént. 2018. évben 2506 számlaegyenleg értesítőt jelent a hozzávaló
csekkel együtt.
2018. évben 5 esetben nyújtottak be kérelmet fizetéskönnyítés (részletfizetés, pótlék törlése)
ügyében. Ebből 2 adózó, a mai napig nem rendezte adótartozását.
Gépjárműadó
A gépjárműadó átengedett központi bevétel, a gépjárművek központilag egységes szabályok
alapján kerülnek adóztatásra. A gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján
kivetéssel történik. Év elején kerül kialakításra a törzsállomány, majd havi adatszolgáltatás
alapján történik a változások feldolgozása, mely tárgyév október 15. napjáig mind összesen
1073 db határozat meghozatalát eredményezte. 2013. január 1-jétől a gépjárműadóból befolyó
bevétel 40 %-a marad csak az önkormányzatoknál, mint megosztott bevétel.
Kérelemre indult
gépjárműadó eljárások
(méltányosság, mentesség)

1 db gépjárműadó
szüneteltetés
8 db fizetési könnyítés
3 db túlfizetés
visszaigénylése
1 db számlák közötti
átvezetés
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Gépjárműadó határozatok
Nyitó értesítések, kivetések
Nyitó határozatok (megszűnt,
új gépjármű, mértékváltás)
Havi változás során kiadott
határozatok

2529 db értesítés
1197 db határozat
548 db

Talajterhelési díj
Talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell minden év március 31. napjáig bevallani és
befizetnie (önadózás), aki a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna rendszerre nem
kötött rá.
2018. évben 7 lakos ügyében hoztunk határozatot, a szennyvízhálózatra történő rákötés
több ingatlannál is megvalósult. Ez évben 111.775.- Ft talajterhelési díj befizetése teljesült.
Ebben az évben is folyamatos egyeztetések, ellenőrzések zajlanak a lakossági vízbekötésekkel
kapcsolatban. Több esetben kiderült, hogy a BÁCSVÍZ Zrt által kapott adatszolgáltatás
eltéréseket mutat a valós állapothoz képest.
Mivel a talajterhelési díjjal terhelt ingatlanok ellenőrzése a mai napig tart, ezért végrehajtási
eljárást egy lakossal szemben sem kezdeményeztünk. Igyekszünk minél több lakost
ösztönözni a szennyvízhálózatra történő rákötésre. Ez nagyban csökkenti a talajterhelési díjra
fizetésre kötelezettek körét.
Az adóigazgatási munkához további részterületek is kapcsolódnak, most röviden erről
kívánok beszámolni a testületnek.
Adóigazolás és vagyoni bizonyítvány:
2018. évben: 24 ügyben került kiállításra.
Adó- és értékbizonyítvány:
2016. évben: 56 ügyben készítettünk.
Termőföld bérbeadása:
A Körzeti Földhivatal értesítései és az adóbevallások alapján a földbérlők nyilvántartásra
kerülnek és a termőföld bérbeadásából származó bevallások feldolgozása, bevételek
könyvelése történik.
Termőföld bérbeadás tekintetében se, 2018. év folyamán, sem az idei évben adóbevallás
benyújtására nem került sor, és a földbérleti szerződésekről szóló értesítések nem kerültek
postázásra a Körzeti Földhivatal részéről, ezért azok nyilvántartására sem került sor
Helyi jövedéki adó:
2016. január 1. napjától új szabályok léptek életbe, ezek szerint a magánfőzőknek un. párlat
adójegyeket kellett beszerezniük a vámhatóságtól. A jegy értéke 700.- Ft/l. A magánfőzőnek
tárgyévi első beszerzésekor legalább 5 párlat adójegyet kellett megvenniük, de tárgyében
legfeljebb 86 db párlat adójegyet szerezhet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot
állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több
párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat
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adójegye a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet
túllépni. A Jöt. 5. §. (2) bekezdése alapján a magánfőző desztillálóberendezésének
bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével
kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság jár el. Ha valaki elfelejtené bejelenti
desztillálóberendezést, vagy párlat adójegy beszerzés nélkül készíteni pálinkát, először csak
figyelmeztetést kap, felszólítjuk az érintettet, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. A 200e
Ft-ig terjedő büntetés csak akkor jöhet szóba, ha a magánszemély a felszólítás ellenére sem
teljesíti törvényes kötelezettségét
Idegen helyről kimutatott köztartozások (adók módjára történő behajtás):

Idegen bevétel számlára beszedett adók módjára behajtott köztartozások nem képezik az
önkormányzat bevételét, azokat a beszedést követő 8 napon belül tovább kell utalni a
behajtást kérőnek, az önkormányzatnál 2017.01.01-től már semmilyen jutalék nem marad a
behajtott tartozásokból.
A leggyakrabban előforduló köztartozások, melyeket adók módjára kérnek behajtani:
- közigazgatási bírság
- helyszíni bírság
- pénzbírság
- elővezetési költség,
- ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatás díj
- egyéb behajtások.
Az adók módjára behajtandó köztartozások jelentős adminisztratív munkák jelentenek az
adóhatóság részére, (munkahely lekérdezés, folyamatos adatszolgáltatás a hatóságoknak,
nyilvántartás, behajtott összegek tovább utalása, felszólítások, adózóra vonatkozó
adatkérések, stb). Bevételi oldalt tekintve már semmilyen összeg nem marad az
önkormányzatnál.
Végrehajtási feladatok:

Az Önkormányzat megállapodást kötött Csala Imre önálló bírósági végrehajtóval, az
adótartozások behajtása céljából. Több éven keresztül (2007 - 2012), a kimutatott
adóhátralékosok anyagát átadtuk behajtásra. A legtöbb ügyiratot ismeretlen vagyon,
bankszámla, jelenleg behajthatatlan jelzés miatt irattárba került elhelyezésre.
A mindennapi adóügyi munkák mellett, az átadásra került tartozások felülvizsgálata és az
elévülések ellenőrzése folyamatos, és a végrehajtó tájékoztatására is sor kerül.
Végrehajtás:
- letiltások száma:
- felszólítások száma:
- Végrehajtásból befolyt bevétel:
o adó:
o pótlék
- Végrehajtási költség:

41 fő
410 fő
1.249.332.- Ft
260.464.- Ft.
110.000.-

Felszámolási eljárások:
2013. évtől jegyzői hatáskör lett.
Az önkormányzathoz érkezett bírósági végzésekről, a nyilvántartás vezetése folyamatosan
megtörténik.
2018. május 01-től visszakerült az adóügyi feladatok közé.
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Adótörlések száma, indokoltása, összege és dokumentáltsága
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 164. § (6) bekezdése értelmében,
mely 2016. 06. 20. napjától vált hatályossá az elévüléssel kapcsolatos változása, mely 5 évről
4 évre csökkentette a végrehajtáshoz való jogot. Ez magyarázza az elévülés okán törölt
tételek növekedését, melyet az ASP program alapján kerül kigyűjtésre (elévülő tételek listája).
Ez alapján kerül törlése az elévült adótartozás a nyilvántartásból.
Adótörlésre kerül sor ezen kívül a gépjárműadó nyilvántartásban, a havi változások
feldolgozása alapján, a rendszerből kikerült gépjárművek esetén is. Emellett adótörlésre kerül
sor a helyi iparűzési adó bevallások feldolgozásakor is, amennyiben az adóév elszámolásakor
számított adófizetési kötelezettség kevesebb, mint a már adóelőlegként megfizetett adó
összege.
Ezen kívül a felszámolási eljárás befejezésekor megállapított fizetésképtelenség, megtérülés
hiánya is oka az előírt adó törlésének.
Irattári adatok
2018 évben 2727 adóigazgatási ügy indul 4193 ügyirat keletkezett az iktatási nyilvántartás alapján.

Adóhátralékok kezelése, behajtási tevékenység
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges érdeke, hogy hozzájusson az őt megillető
adóbevételekhez. A hátralékok kezelése egyre fontosabb és egyre nehezebb rész az
adóigazgatási munkának. Törvényes eszközökkel kikényszeríteni a fizetést, ugyanakkor
humánusan, méltányosan kezelni az adózók fizetési problémáit, nem könnyű feladat.
Az apparátus munkáját nagymértékben nehezíti, hogy az adóbevételek viszonylag nagy
hányada csak hatósági ráhatás, egyéb kényszerintézkedés kilátásba helyezése következtében
realizálódott. Több esetben az adózók csak a végrehajtási intézkedések elkerülése, vagy
kényszerítő intézkedések megindításának kilátásba helyezése következtébe próbálják meg
(részben) rendezni adósságaikat. A többi esetben az Art., Air., Avt. valamint a Gjt. törvények
alapján indítunk behajtási eljárást. A végrehajtási cselekmények némelyike azonnal
eredményre vezethet, míg más esetekben csak több hónap múlva jelentkezhet eredmény,
vagy 4 év elteltével el kell évültetni és behajthatatlannak kell minősíteni. A több adós (aki
már több éve nem fizet) nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, foglalható ingó/ingatlan
tulajdonnal sem és minden téren teljes passzivitást mutat, a hátralékuk szinte behajthatatlan.
A saját adókintlévőségek behajtásán kívül igen nagy számban terheli az önkormányzati
adóhatósági munkatársakat a más szervek által átadott ún. adók módjára behajtandó
köztartozások behajtása. Ezekben az esetekben a munkaráfordítás semmilyen többlet bevételt
nem eredményez, azonban az ide vonatkozó jogszabályi előírások ezek beszedését az
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalják.
Az adóhatóság célja, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az adózókkal. Jelentős hangsúlyt
fektetünk az adófizetők naprakész, minél teljesebb körű tájékoztatására. Ennek érdekében a
város internetes oldalán elhelyezett leírások és letölthető nyomtatványok, adóbevallások
segítik az ügyfeleket. Természetesen a Polgármesteri Hivatalban továbbra is átvehetőek
a papíralapú nyomtatványok. 2018-tól az adózónak lehetősége van elektronikus
ügyintézés keretében internetes felületen is eleget tenni bevallási kötelezettségének.
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Összefoglalva az önkormányzati adóhatóság munkáját, igen szerteágazó, sokrétű
feladatot kell napról napra megoldani a folyamatosan változó jogszabályi és a megújuló
elektronikus-infrastrukturális környezetben úgy, hogy az adózók minél teljesebb körű
„kiszolgálásban” részesüljenek. Tapasztalatunk az, hogy emberibb hozzáállással
(toleránsabb és rugalmasság ügyfél és adósságkezeléssel), az ügyfelek számára is
érthetőbb tájékoztatással, többszöri figyelem felhívással hatékonyabb és eredményesebb az
adótartozások behajtásának kezelése is.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy hozzászólásaikkal és javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztést és fogadják el
a határozat-tervezetet. Az előterjesztés előkészítésében Losoncziné Vass Judit és Bóbisné
Magó Lídiai adóügyi ügyintézők működtek közre.
Izsák, 2019. augusztus 16.
Bak Nándor
jegyző
Határozat- tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő- testülete az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bak Nándor jegyző
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