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Tisztelt Képviselő-testület!
Az adóügyi beszámoló jelen esetben nem csak egy adott év teljesítését értékeli, hanem az elévülési
időszak adatait adónemenkénti bontásban feltüntetve, lehetőséget ad az évek szerinti adóbevételek
alakulásának elemzésére. Mindez lehetővé teszi az adó-, illetve adójellegű bevételek megismerése
mellett, az éves költségvetés e sorainak reálisabb tervezését is.
Egyben összehasonlítási lehetőséget is ad az előző önkormányzati ciklus és a jelen önkormányzati
ciklus adóbevételeinek összehasonlítására.
A jogszabály-változások követése felkészítő tanfolyamokon történő részvételt és folyamatos önképzést
igényelt. Ez természetesen költségekkel jár. Emellett a személyes adatok védelme, az adótitok
megőrzésének követelménye az e területen dolgozóknál fokozott elvárásként jelentkezik, továbbá
szükséges az elektronikus ügyintézés kiterjesztése és adózói oldalról történő meghonosítása érdekében
is.
A hivatal itt foglalkoztatott munkatársának mindezek mellett azzal is számolnia kell, hogy az
adóhatósági tevékenység egyáltalán nem mondható „népszerű” feladatnak. E negatív érzést tovább
erősíti a hatósági feladattal járó közhatalmi jelleg, a kötelezettség - végső soron kikényszeríthetőségének a lehetősége és a rendelkezésre álló kényszerítő eszközök/szankciók
alkalmazása. Persze az adóhatósági feladatokat „más” szemszögből is érdemes és kell vizsgálni,
hiszen az ily módon forráshoz jutó önkormányzatok mozgástere, ezáltal szabadsága, önállósága
növekszik, mely ok miatt az idén több beruházás is megvalósulhatott kizárólagosan önkormányzati
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önerő felhasználásával. Az önkéntes jogkövetők, a fizetési kötelezettségüket önként és határidőben
teljesítők, pedig elvárják az adóhatóságtól, hogy hatékonyan szankcionálja a jogsértő magatartást
tanúsító adózókat.
Korábban említésre került, hogy megfontolandó a nagyobb önkormányzatoknál már alkalmazott
adóbírságok alkalmazása, ezért tavaly bevezettük a notórius kézbesítést megakadályozó, a bevallási
kötelezettségnek több éven keresztül eleget nem tevő adóalanyok vonatkozásában, bár ezen bírságok
jogerőre emelkedése után sem változott jogkövető irányba a magatartásuk és ezen bírságok behajtása
is nehézkes.
Idén szerencsére folytatódott a tavalyi pozitív trend az elsődleges munka-erő piacon, így sok
korábban tartósan munkanélküli személy is újra elhelyezkedett, szinte 0%-os munkanélküliséget
eredményezve, és ezen személyi kör megkezdte a helyi szintű adóhátraléka rendezését, továbbá a
korábbi évekhez képest nem keletkezett új nem fizető adóalany, csak a szokásos notorius személyek
nem tesznek eleget az adófizetési kötelezettségüknek.
Az önkormányzati adóhatóságnak a képviselő-testület által rendeletben szabályozott adókkal
kapcsolatos feladatain kívül, egyéb adóhatósági feladatokat is el kell látnia. Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. tv. az adóztatással kapcsolatos feladat és hatáskör címzettjeként – az egyszemélyi
felelős vezető struktúrából adódóan - az önkormányzat jegyzőjét, mint adóhatóság nevesíti. Az
adóztatási feladat ellátásának szakszerűségét, a jogszabályi rendelkezések megtartását a Gy-M-S
Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztálya felügyeli.
Helyi adóügyben 1,- azaz egy fellebbezés érkezett 2019-ben a Hivatalhoz, mely eljárásban egy
tárgyévben kivetett talajterhelési díj ügyében nyújtottak be fellebbezést, a fellebbezés elbírálása
folyamatban van. Kereset 2019-ben nem érkezett adóügyben, egyéb panasz sem.
I.

A helyi adók szerepe és helye az önkormányzat gazdálkodásában

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) tartalmazza azokat a követelményeket,
amelyeket az önkormányzatok a helyi adók bevezetése esetén kötelesek megtartani. A törvényi
felhatalmazás alapján, illetve annak keretei között az önkormányzatok rendeleti formában élhettek a
helyi adóztatás jogával. Az ily módon bevételre szert tevő önkormányzatok szabadon vállalt feladatok
tömegét tudták tejesíteni. Napjainkban ez a helyzet megváltozott. A központi költségvetési
támogatások a kötelező feladatok ellátását csak részben fedezik, kényszerítve ezzel az
önkormányzatokat arra, hogy saját bevételeiket kötelezően meghatározott célokra fordítsák. A
fentiekre jó példa az iparűzési adó. 2013. január 1-től lényegesen megváltozott az önkormányzatok
finanszírozása és ez érintette az elvárt adó mértékét is. Az elvárt iparűzési adó mértéke továbbra is
1,4%, de a finanszírozásnál az iparűzési adó 0,5%-át veszik figyelembe. Rábapatona Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2003. (XI.27.) önkormányzati rendeletében szabályozza a
bevezetett helyi iparűzési adót, melynek mértéke 2019. január 1. napjától 1,6%.
A Htv. által biztosított adónemek harmadának alkalmazásával élt a testület, s az így befolyt
összeg a bevezetése időpontjában a szabadon vállalt feladatok ellátását biztosította. Az adókulcsok
mértéke a következő testületi ülés témája lesz.
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A Htv. háromféle adótípust, hatféle adónemet különböztet meg:
 Vagyoni típusú adók:
- Építményadó (ingatlanadó)
- telekadó
 Kommunális típusú adók:
- vállalkozók kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó
 Jövedelemtermelő tevékenységhez kötődő adó:
- iparűzési adó
Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi területén a következő adónemek kerültek
bevezetése:
- Magánszemélyek kommunális adója (éves mértéke 8000 Ft/adótárgy)
- Helyi iparűzési adó (éves mértéke 2019. január 1-je óta: 1,6%)
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
- Mezőőri járulék (éves mértéke 2016. január 1-je óta: 1000 Ft/ha)
A hatósági feladatok körében az adó kivetését, beszedését, könyvelését, ellenőrzését, végrehajtását az
adóügyi ügyintéző végzi. Az adóügyi ügyintéző látja el 2014. január 1-jei hatállyal bevezetett
talajterhelési díjra vonatkozó feladatokat.
A jelentősnek tekinthető ügyfélforgalom lebonyolítása mellett, írásbeli formában is felvesszük
az adózókkal évente több alkalommal a kapcsolatot. Ezek közé tartozik a március 15-i és a szeptember
15-i határnapokhoz kötődő alkalmanként közel 1000 db egyedi határozat- vagy fizetési értesítő
meghozatala - adónemenként, a hozzájuk tartozó készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, illetve ezek
postázása. A határozatokat tértivevényes levéllel kell kipostázni, ami többletmunkával jár. Legalább
ekkora volumenű feladat az első negyedév végén és minden év őszén a hátralékkal vagy túlfizetéssel
rendelkező adózók részére egyenlegértesítő küldése. A hatósági feladatok ezen túlmenően, az
adófizetési morál függvényében évente változnak. Amennyiben az önkéntes teljesítés pozitív irányban
mozdul el, értelemszerűen kevesebb ügy kerül behajtási szakaszba. Tevékenységem mellékhatásaként
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pozitív irányú adózói magatartás állt be a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó
megfizetése során.

Az egyes adónemek bemutatása
I.) Magánszemélyek kommunális adója
A képviselő-testület a 22/2005. (XII.15.) 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 adótárgyanként 8.000,-Ft/év. A törvényi rendelkezés alapján az adó évi mértékének
felső határa adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 29.340,3 Ft/adótárgy.
Megjegyzendő, hogy a folyamatos minimálbéremelkedésnek és a versenyszférában elinduló
béremelkedési folyamatoknak az adó konstans mértéke kevésbé megterhelő a lakosság számára.
Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg 1065 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.
(Adatok ezer Ft-ban)
Év

Adótárgyak
száma
Fő

Folyó
évben
kivetett
adó

Beszedett
Adó

2014
2015
2016
2017
2018
2019.09.30-ig

1005
1010
1023
1041
1041
1065

5.881
6.054
8.072
8.055
8.120
8.168

6.185
6.650
7.953
8.155
8.115
7.950

A fentiekből kitűnik, hogy a lakóingatlanok száma folyamatosan nő a településen.
A magánszemélyek kommunális adójának adóztatását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
illetve Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII.16.) rendelete
szabályozza.
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A 2019. évi kivetések feldolgozásra kerültek, a 2019.09.30-i zárási összesítő adatai alapján a kivetések
és beszedések állása az alábbi:
Költségvetésbe tervezett összeg 8.000,- E Ft.
2019. évi nyitó hátralék
Folyó évi terhelés nyitó
Év közbeni terhelés
Elévült tételként törlés
2019. évre kivetett
2019. évi várható bevétel
- ebből 2019.09.30-ig befolyt
várható bevétel 2019.12.31-ig

(Adatok: ezer Ft-ban)
468
8.168
660
-442
8.386
8.854
7.950
904

A 2019.09.30-i zárási összesítő alapján az előző évekről fennálló hátralékból 100,- e Ft folyt be.
Magánszemélyek kommunális adója címén az adószámlánkra befolyt összegből 2019.09.30. napjáig
4.098,- E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk az első félévi kivetés és beszedés eredménye
képpen.
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 minden esetben megkérjük az egészségbiztosítási
szervtől, 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.
II.)

Helyi iparűzési adó

Önadózásos adónem, az adó alanya saját maga állapítja meg adójának alapját, a számított adóját, azt
bevallja és befizeti. Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Az adó alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, végzett
szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatás
értékével, valamint az anyagköltséggel.
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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.)
önkormányzati rendeletét, melyben foglaltak szerint Rábapatona község közigazgatási területén helyi
iparűzési adót vezet be.
Az adó mértéke 2019. január 1. napjától az adóalap 1,6 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke 5.000,- Ft/naptári nap.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok: (ezer forintban)
Év

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Adóalanyok
száma

Folyó évben
kivetett adó

284
275
253
265
249
255
253

Beszedett adó

44.819
62.090
69.403
46.611
51.542
59.874
62.010

39.079
67.420
77.005
48.936
50.897
64.431
63.820

Adó
mértéke
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,6%

Az adókivetésben szerepelnek az őstermelők is, akiknek a jogszabály szerint nem kell iparűzési
adóelőleget fizetniük. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a felszámolás alatt álló vállalkozásokkal
szembeni követeléseket is tartalmazza az adóhátralék. A kintlévőség növekedését az adóbevétel
növekedés okozza. Az iparűzési adóról szóló jogszabály december 20-i feltöltést ír elő, ami még a
bevételeknél nem jelenik meg, viszont a kivetés már tartalmazza, így valós képet csak a december 31-i
zárást követően lehet megvonni. A december 20-i feltöltéskor a várható bevételek 90%-ig kell az adó
összegét kiegészíteni. Az éven túli hátralék csökkent az előző évhez képest, melynek okai a nem létező
vállalkozások kivezetése mellet a vállalkozások adófizetési hajlandósága és a behajtás
eredményességének együttes hatása.
Az adóalanyok száma a válság hatására jelentős, mintegy 12%-os csökkenést mutatott a 20142017 es évek folyamán a 2013. évi csúcsbázis alapvetés adatához képest, mely tendencia 2018-ban
véget ért, jelenleg stagnál az adófizetői létszám. Az adó mérték csökkenését és a Lekri-cégcsoport
távozását a többi vállalkozás árbevétel növekedése ellensúlyozta, így megállapítható, hogy
kiegyensúlyozott maradt a költségvetés bevételi oldala.
A legnagyobb adóbevételt az iparűzési adó eredményezi. Ugyanakkor, ha a község adóerő
képessége nő, mely az állami normatív támogatás csökkenéséhez vezet.

A 2019.09.30-i zárási összesítő adatai alapján a kivetések és beszedések állása az alábbi:
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2019. évi költségvetésbe tervezett összeg 50.000,- E Ft.
Nyitó

Hátralék 2019.01.01.
Túlfizetés 2019.01.01

Terhelés

múltra
folyóra

(Adatok: ezer Ft-ban)
1.727
4.022
1.126
72.400

Évközi törlés múltra
folyóra
Túlfizetés visszafizetése
Összes helyesbített tartozás

-3.495
-7.010
3.482
64.209

2019. évre kivetett
2019.09.30-ig befolyt bevétel
Túlfizetés
Hátralék 2019.09.30.

62.010
63.820
4.572
-2.222

Az előző évekről áthúzódó 2019.10.24-ei állapot alapján a ténylegesen fennálló hátralék 1.792,- E Ft.
Az adóalanyok kérelmének megfelelően 2019.09.30. napjáig 3.482,- E Ft visszautalásáról
intézkedtünk, így minden helyi vállalkozás visszakapta a túlfizetését.
A 2019. évben várható iparűzési adóból az adószámlánkra ez idáig befolyt összegből 2019.09.30.
napjáig 28.837,- E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk.
III.)

Gépjárműadó

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 38. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 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.
2019. évben a teljesítmény alapján adóztatott gépjárművek esetében sem 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.
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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 tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén az adó mértéke 1.380,- Ft.
A 2019. évi nyitóállományt és a 2019. évközi változásokat az okmányirodától kapjuk, amit
feldolgozás után, határozat formájában közlünk a gépjármű tulajdonosokkal.
Nyilvántartásunk alapján 2019. évben 1080 fő adózónak, 1607 gépjármű van a tulajdonában.
2019. évi költségvetésbe tervezett összeg 10.000,- E Ft.

Nyitó hátralék 2019.
Folyó évi terhelés
Év közbeni terhelés
Bevallás alapján törlés
2019. évre kivetett
2019. évi várható bevétel
- ebből 2019.09.30-ig befolyt
várható bevétel 2019.12.31-ig

100 %
869
19.453
8.389
-671
27.171
28.040
25.242
2.798

(Adatok: ezer Ft-ban)
40%
348

10.868
11.216
10.097
1.119

A 2019. évi nyitó hátralékból (melyek előző évekről áthúzódó hátralékok) 2019.09.30-ig 192,- E Ft
folyt be.
Folyamatban lévő felszámolási eljárás miatt 202,- E Ft behajtására nincs reális esély.
A 2019. évben várható gépjárműadóból az adószámlánkra ez idáig befolyt összegből 2019.09.30.
napjáig 5.417,- E Ft-ot a költségvetési számlánkra már átutaltunk.
IV.)

Késedelmi pótlék, Bírság

Befizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén pótlék felszámítására kerül sor, melyet minden
adónem esetén a Késedelmi pótlék elkülönített számlán tartunk nyilván. A bevallási kötelezettség
elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság bírságot szabhat ki.
A pótléktartozásból befolyt összeg 2019.09.30. napjáig 53,- E Ft, melyből 25,- E Ft-ot 2019.09.30.
napjáig a költségvetési számlánkra már átutaltunk.
A bírságból befolyt összeg 2019.09.30. napjáig 115,- E Ft, melyből 55,- E Ft-ot 2019.09.30. napjáig a
költségvetési számlánkra már átutaltunk.
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Egyéb bevétel
Az egyéb bevételek elszámolási számlára befolyt bevételek 100%-át az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája javára utalja át.
Egyéb bevétel jogcímén befolyt összeg 2019.09.30. napjáig 0,- E Ft.
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, szabálysértés, elővezetési költség.
Idegen bevétel jogcímén befolyt összeg 2019.09.30. napjáig 62,- E Ft, melyből 62,- E Ft-ot utaltunk a
behajtást kérő szervnek 0,- E Ft-ot az önkormányzat költségvetési számlájára utaltunk.

Az előző évekhez hasonlóan, most is minden adózó részére fizetési értesítőt küldtünk ki 2019.
augusztus hónapban, ami tartalmazza a fennálló hátralékot, az esedékes tőke-tartozásokat, a
befizetéseket, valamint a pótléktartozást is.
2019. évben minden adónemnél a II. félévi adópótlék-mentes befizetési határidő szeptember 16-a volt.
V.)

Mezőőri járulék

2016-ban került először kivetésre a mezőőri járulék, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete a
mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletének 6.§-ával vezetett be a helyi
adózási rendszerbe. A járulék mértéke 1000 Ft/ha. A rendelet lehetőséget adott arra, hogy a föld
tulajdonosa átháríthassa a járulék összegét a haszonbérlőre, mely viszonylag zökkenőmentesen zajlott.
A járulék ellen sem panasz, sem fellebbezés nem érkezett.
A feldolgozások után 108 fő járulékfizetésre kötelezett gazdálkodónak és vállalkozásnak
keletkezett járulékbefizetési kötelezettsége. A II. félévben – 2019. október 30-ai állapot szerint 14 fő
nem fizetett időben, a hátralék összege nem jelentős. A járulék összegének részletes felhasználásáról a
következő testületi ülésen adunk tájékoztatást a munkatervben foglaltaknak megfelelően.

Ténybeli teljesülés:
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2019. évben kiszabott járulék
2019.10.30-ig befizetett összeg
Hátralék összege

(Adatok: ezer Ft-ban)
2.549
2.395
154

Behajtási tevékenység

VI.)

A behajtási tevékenység 39 fő adózót érint a tárgyévben eddig.
Végrehajtási eljárás megindítása:
Munkabér letiltás (ezer forintban):
Hátralék

Befizetés

Kommunális adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Munkabér letiltása: 7 fő

50
61
4

50
61
4

Nyugdíjból való letiltás (ezer forintban):
Hátralék

Befizetés

Kommunális adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Nyugdíjból való letiltás: 0 fő.

0
0
0

Azonnali beszedési megbízás benyújtása (ezer forintban):
Befizetés
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Mezőőri járulék
Azonnali beszedési megbízás benyújtása: 32 fő

10
0
0
0

8
1.247
683
17
41

A hátralékkal rendelkező ügyfelek körében első körben felszólítást küldtünk ki, melyben felhívtuk a
figyelmet, hogy a fennálló kötelezettségnek az elmulasztása esetén végrehajtási eljárást
kezdeményezünk.
2019. I. félévében 87 db fizetési felszólítást kellett kézbesíteni. Ezen csökkenő tendencia reméljük
folytatódik. A II. félévi végrehajtási eljárások november hónapban kezdődnek el.
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Az adózók egy része a felszólítás hatására tartozását rendezi, másik részük fizetési könnyítési kérelmet
ad be. Olyan adózók is a rendszer részét alkotják továbbra is, akik a többszöri felszólításra sem
reagálnak, bizakodnak az ilyen jogellenes magatartással járó hátrányok elkerülésében. Akik ily módon
járnak el, arra számíthatnak, hogy fennálló adótartozásukat az Art.-ban rögzített
jogkövetkezményekkel (adóbírság, késedelmi pótlék) terhelten kell teljesíteniük.
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:
-

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.

Ugyanilyen eljárási cselekmény vár azokra is, akiknek részlefizetési kérelme kedvező elbírálásban
részesül, ennek ellenére a határozatban foglalt részteljesítéseknek nem tesznek eleget. A méltányosság
az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával történik, a kedvezmények megadásánál, vagy elutasításánál
szubjektív szempontok nem szerepelnek. Ha sem a többszöri felszólítás, sem a méltányos eljárás nem
vezet eredményre, sor kerül a fentebb említett végrehajtási cselekmények – a fokozatosság elvének
megtartása mellett - foganatosítására. Ezek közül a munkabérekkel és a nyugdíjjakkal kapcsolatos
letiltások nevezhetőek eredményesnek, vagyis azokkal szemben hatásos az eljárás, akik valamilyen
végrehajtás alá vonható jövedelemmel rendelkeznek. Viszont hatástalan minden egyes eljárási
cselekmény azon adózók esetében, akik sem jövedelemmel, sem végrehajtható vagyontárggyal nem
rendelkeznek, mely tény 2019-ben sem változott.
S ha ez az állapot az elévülési időszak (4 év) alatt nem változik, akkor ennek a tartozás
nyilvántartásból való törlése a következménye. A gépjárműadó adónemben fennálló tartozás
eredményes behajtásához hozzájárulhat - a felsorolt „klasszikus” végrehajtási cselekmények
alkalmazásán túl - a forgalomból történő kivonás fenyegetettsége. Ezért az egy évet meghaladó
gépjárműadó tartozás megléte esetén a hatáskörrel rendelkező Kormányablaknál rendszám levételt
több alkalommal kezdeményeztünk, amely a gépjárművek forgalomból történő kivonását
eredményezte. Meg kell azonban jegyezni, hogy abban az esetben, ha a tulajdonosváltást nem követte
a gépjármű átírása ez a végrehajtási cselekmény nem vezet eredményre.
A rendelkezésre álló szankciók hatékony alkalmazása elősegítheti az adófizetési
kötelezettséget önként teljesítő adózók számának a növekedését. A végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó
cselekményekhez, – bármilyen humánusak is – a kellemetlenség érzése párosul, így várhatóan ennek
az érzésnek ez elkerülése mellett dönt, egyrészt az adott személy, aki ezt már tapasztalta, másrészt
mindazok, akik a szankciókkal terhelt eljárásról tudomást szereznek. A cél, pedig változatlanul az,
hogy minél többen vállaljanak jogkövető módon, önként szerepet a közös teherviselésben.
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Adóerőképesség Ft
2013
40 229 939
2014
35 492 869
2015
40 063 167
2016
55 539 691
2017
41 583 778
2018
40 335 794
2019
44 166 084
2020
47 057 603
Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el az alábbi határozati javaslat szerint:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2019. évi adóhatósági tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Kelt: Rábapatonán, 2019. október 30. napján.
Dr. Németh Balázs
jegyző
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