
Beszámoló a 2017. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról 

 

I. Jogszabályi előzmények, környezet bemutatása 

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) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testülete a jegyző 

beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, míg a h) pontja alapján tájékoztatja a lakosságot 

a helyi adókból származó bevétel összegéről.  A jogszabályi előírásoknak eleget téve 

tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi helyi adóztatási tevékenységről.  

Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, 

ennek fontos forrása a helyi adók rendszere. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzat kötelező feladatain túl lehetősége van, 

hogy önként vállalja helyi közügy önálló megoldását, amelynek finanszírozása a saját 

bevételek (elsősorban helyi adók) terhére lehetséges.  

Az önkormányzati adóhatóság látja el a források jelentős részének beszedését, egyben más, az 

állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez. (gépjárművek adóztatása, adók módjára 

behajtandó köztartozások beszedése) A beszedett központi adók más-más mértékben illetik 

meg a helyi önkormányzatot.  

A helyi adóztatás keret szabályait a beszámolási időszakban a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

határozta meg.  

A szabályozás tekintetében 2015. január 1-től van jelentős változás, a helyi adókról szóló 

törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és 

kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (önkormányzat) rendelettel az illetékességi 

területén a korábbi helyi adók mellett, települési adókat is bevezethet. Az önkormányzat az 

illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, 

vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra 

megállapíthat, feltéve, hogy 

 azt nem terheli törvényben szabályozott közteher, 

 és a települési adónak nem lehet alanya szervezet, továbbá vállalkozó [Htv. 52. § 26. 

pont]. 

A helyi és a települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A helyi és a települési adóból származó bevétel az azt 

megállapító önkormányzat bevétele. 

 

A Htv. felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó 

és az idegenforgalmi adó képezi a bevezetett adótételeket.  

 

A beszámoló idejében a helyi adókra vonatkozó szabályokat a 21/2015. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet magánszemélyek 

kommunális adójára, az idegenforgalmi adóra, valamint az iparűzési adóra vonatkozóan 

tartalmaz rendelkezéseket, a korábbi időszakhoz képest új adónemet, vagy települési adót nem 

tartalmaz.  

A Rendelet módosítására a 21/2017. (X.27.) önkormányzati rendelettel került sor, melyben 

2018. január 1-i hatállyal megszűnt a háziorvos, védőnő vállalkozó helyi iparűzési adó 

mentessége. 



 

Az önkormányzati adóhatóság látja el a fenti adónemek mellett az átengedett központi adók 

körébe tartozó gépjárműadó, a talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadó beszedését. is. Az átengedett adók önkormányzatok és a központi költségvetés 

közötti megosztását az adott évre vonatkozó költségvetési törvény tartalmazza.  

Az önkormányzati adóhatóság a fentiek mellett más, az állam által delegált hatósági 

feladatokat is végez, így a szabálysértéssel kapcsolatos eljárási költségek és közigazgatási 

bírságok beszedését végezte 2017. évben. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2017. január 1-jétől hatályos 216/A § 

szerint: „a kormányhivatalnak, vagy járási hivatalnak - az e rendelkezés hatályba lépése előtt - 

az önkormányzati adóhatósághoz adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása céljából 

érkezett  - be nem hajtott - megkeresései tekintetében az állami adóhatóság jár.” Ezen szakasz 

érinti a megelőlegezett gyermektartásdíjakat, a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjakat, az 

okmányiroda által kiszabott eljárási bírságokat és egyéb olyan bírságokat, amelyet a 

kormányhivatalok szabtak ki.  

II. Bonyhád Város adóbevételei 2017. évben 

A tervezett adóbevételek tervezett és tényleges összege az alábbiak voltak:  
           adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi teljesített bevétel Teljesítés %-a 

Magánszemélyek kommunális 

adója 

55.700.- 56.017 100,6 % 

Idegenforgalmi adó 500.- 502- 100,4 % 

Helyi iparűzési adó 460.000.- 451.630.- 98,2 % 

Helyi adók összesen 516.200.- 508.149.- 98,4 % 

Gépjárműadó 46.500.- 48.717.- 104,8 % 

Termőföld utáni SZJA 100.- 88.- 88,0 % 

Talajterhelési díj 400.- 259.- 64,8 % 

Egyéb bevétel 1.200.- 719.- 59,9 % 

Mindösszesen 564.400.- 557.932.- 98,9 % 

 

A módosított előirányzatok 564.400.- eFt-os összegéhez viszonyított teljesítési mutató 98,9 

%-os.  

A tervezett jogcímek közül a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó, a 

gépjármű adó a tervezett összeg szerint érkezett.  

Az iparűzési adó esetében az érkezett bevétel kismértékben maradt el a tervezettől. Az egyéb 

bevételek jogcímein elszámolt bevételek esetében a tervezetthez képest kismértékű 

alulteljesítések tapasztalhatók.  

Az önkormányzati adóhatóság által beszedett adóbevételek a költségvetés módosított 

előirányzatához viszonyítva 12,2 %-ot képeznek.  

Az adóigazgatási feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, 5 fővel, akik közül 2 fő 

felsőfokú, 3 fő középfokú végzettségű. Az adócsoport látja el továbbá Bonyhád Város 

Önkormányzata adóigazgatási feladatai mellett a közös hivatalhoz tartozó 8 település 

adóigazgatási feladatait is.  

A dolgozók megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel, szükséges végzettséggel, valamint a 

köztisztviselői alap- és szakvizsgával rendelkeznek. A munkavégzés tárgyi feltételei is 

biztosítottak.  

Az adónyilvántartások vezetése már hosszú évek óta a Magyar Államkincstár által 

térítésmentesen biztosított, országosan is használt szoftver segítségével történt. Az év során 



azonban folyamatosan zajlott az ASP adó szakrendszeréhez való csatlakozásra való 

felkészülés keretében az úgynevezett adattisztítás, a hiányzó adatok feltöltése, valamint az év 

utolsó negyedévében a csoport dolgozóinak oktatása.  

 

Az ASP adó szakrendszeréhez való csatlakozás 2018. március 19-23-ig terjedő időpontban 

történik meg.  

Ügyfeleink tájékozódását segíti a Magyar Államkincstár honlapján elérhető, általa 

üzemeltetett rendszer, amelyen valamennyi település helyi adóira vonatkozó szabályozás 

megtalálható.  

Fentiek mellett a város honlapján a helyi adókhoz tartozó előterjesztések, döntések, 

ügymenetleírások, valamint rendeletek is megtalálhatók.  

Az adóigazgatásban alkalmazott nyomtatványok (bevallások, bejelentések) szintén a honlapon 

elérhetők.  

 

III. Az egyes adónemekre vonatkozó adatokat  

 

1. Magánszemélyek kommunális adója 

 

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén 

magánszemély tulajdonában lévő lakást és a nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt, 

valamint az önkormányzat illetékességi területén lévő telket. 

Mentes a fentiek közül a garázs, gépjárműtároló, melléképület, melléképületrész, továbbá a 

telkek közül mind, ami nem belterületi építési telket. 

 

Az adó mértéke lakás és egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetében (kivéve pince, 

présház) 10.000,-Ft, pince, présház és telek esetében 8.000,-Ft. 

 

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény meghatározza az alkalmazható minimális és 

maximális adómértéket, amely a magánszemélyek kommunális adója tekintetében az alábbiak 

szerint alakult:  

 minimum maximum 

2017. év 2.000,-Ft 28.652,70 Ft 

 

Az adómaximum a törvényben meghatározott felső adómérték korrigálva az előző évek 

inflációs adatával. (A KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal-változás a 

2016. évben 0,4 %-kal magasabb volt, mint az előző évben.) 

 

Az adómentességre vonatkozó szabályok, amelyeket a helyi rendeletben rögzítettük, 2017. 

évben nem változtak. 

A mentességi határ a mindenkori nyugdíjminimum összegétől függ, amely 2008. január 1. 

napjától nem változott, ennek összege 28.500,-Ft. 

 

Mentes a lakásra kivetett helyi adó alól az a magánszemély: 

a.) aki esetében a közös háztartásban együtt élő családtagok nettó jövedelme egy főre 

vetítve nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-át. 

b.) az az egyedülálló, akinek nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nyugdíjminimum 230 %-át. 



     c.) az a 70 éven felüli egyedülálló, akinek havi jövedelme nem éri el a mindenkori    

nyugdíjminimum 300 %-át. 

d.) azok a 70 éven felüli együtt élők (házastársak, élettársak), akiknek a havi jövedelme 

egy főre vetítve nem éri el a nyugdíjminimum 180 %-át. E kedvezmény akkor is megilleti 

a magánszemélyeket, ha már egyikük 70 éven felüli.  

 

2017. évben 5198 adózó fizetett 5893 adótárgy után. Az éves bruttó kivetés 56.729 eFt volt, a 

befizetett adó pedig 56.017 eFt. 

 

Megnevezés 2017. év 

Adóalanyok száma 5.198  fő 

Adótárgyak száma   5.893 db 

Éves bruttó kivetés 56.729.- eFt 

Befizetett adó 56.017.- eFt 

 

Az adótárgyak összetétele az előző évekhez képest nem változott: 

 

- a lakások aránya: 91,8 % 

- az egyéb nem lakás célú helyiségek (üzletek aránya: 3% 

- a zártkerti gazdasági épületek aránya: 5 % 

- a telkek aránya: 0,2 %. 

 

2017. évben 138 adózó kért mentességet, ebből 128 adózónál a rendeletben foglalt mentességi 

feltételek fennálltak. 10 adózó méltányossági kérelmet nyújtott be, ebből 7-et elutasítottunk. 

 

A méltányosságból elengedett kommunális adó 2017. évben 100 eFt volt, amely közvetett 

támogatásnak minősül. 

 

2017. december 31-én elévülés miatt törlésre került 241 eFt magánszemélyek kommunális 

adója. Az elévülésre vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

164. §-a határozza meg. 

 

2. Idegenforgalmi adó 

 

Az idegenforgalmi adó mértéke a beszámolási időszakban személyenként és 

vendégéjszakánként 300,-Ft volt. 

A Htv. ebben az esetben is lehetővé teszi a törvényi maximumnál magasabb adómérték 

alkalmazását. A KSH által közzétett inflációs adatok figyelembevételével 2017. évben a felső 

határ 505,60 Ft/vendégéjszaka volt.  

 

Az idegenforgalmi adó fizetésére kötelezettek száma 2017. évben is 5 adóalany volt.  

A kereskedelmi szálláshely üzemeltetők 2017. évben bevallottak 2434 vendégéjszakát és 

ennek megfelelően 730 eFt adókötelezettséget, befizetésre került 502 eFt. 

 

A költségvetési törvény alapján 2017. évben a beszedett idegenforgalmi adó minden Ft-ja 

után a központi költségvetésből 1,00 Ft támogatás járt. 

 

3. Helyi iparűzési adó 

 



A helyi iparűzési adó mértéke a beszámolási időszakban továbbra is a törvényi maximum, 2 

%. Az iparűzési adóalap kiszámítása az előző időszakhoz képest nem változott.  

2016. január 1-től a helyi adókról szóló törvény lehetőséget adott arra, hogy az 

önkormányzatok rendeletükben a háziorvos, védőnő vállalkozók számára mentességet, 

kedvezményt állapítsanak meg, feltéve, ha azok vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A mentesség további feltétele, hogy a 

vállalkozó nettó árbevételének legalább 80 %-a a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 

alapellátási vagy védőnői tevékenységre vonatkozóan OEP finanszírozásból származzon.  

Ezzel a lehetőséggel élve az önkormányzat képviselő-testülete mentességet biztosított 2016. 

január 1-től a fenti vállalkozásoknak.  

 

A 2016. évre vonatkozó – 2017. évben benyújtott – helyi iparűzési adóbevallások 

feldolgozásakor vált ismertté, hogy a 17 egészségügyi vállalkozásból mindössze 7 vállalkozás 

tudja igénybe venni e mentességet. 

 

Ezért a helyi adó rendeletben 2017.12.31-vel e mentesség hatályon kívül lett helyezve. 

 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel tervezése mindig bizonytalan, mert a vállalkozások 

önkormányzatra jutó adóalapja – a nettó árbevétel, az árbevételt csökkentő és növelő tényezők 

változása, valamint a megosztás technikájának megválasztása miatt – nehezen 

prognosztizálható. 

 

 

Állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adót fizető vállalkozások megoszlása a beszámolási 

időszakban: 

 

Megnevezés  2017. évi  

Állandó iparűzési adót 

fizető vállalkozó 

 

- egyéni vállalkozás 839 

- társas vállalkozás 800 

Összesen 1.639 

- ebből őstermelő  84 

Ideiglenes iparűzési adót 

fizető vállalkozó 

5 

Mindösszesen 1.644 

Bevallott adó (eFt) 470.473 

Befizetett adó (eFt) 451.630 

 

 

2017. adóévben 470.473 eFt iparűzési adót írtunk elő, ebből 94 eFt átalánydíjas iparűzési adó 

volt. Az adózók 451.630 eFt-ot fizettek be. 

 

4. Gépjárműadó 

 

A gépjármű adóztatás szabályai sem a személygépjárművek, sem a tehergépjárművek 

esetében nem változtak. 



 

A gépjárműadó a személyszállító gépjárművek esetén a gépjármű teljesítményétől – kw-ban 

kifejezve – és a gépjármű korától függ.  

Az adómértékek 2010. január 1-től nem változtak: 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kw-ról 345 Ft/kW-ra, 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kw-ról 300 Ft/kW-ra, 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kw-ról 230 Ft/kw-ra, 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kw-ról 185 Ft/kW-ra,  

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kw-ról 

140 Ft/kW-ra. 

 

A nem személyszállító gépjárműveknél az adó alapja az autóbusz, a lakó pótkocsi esetében az 

önsúly, a tehergépjármű esetében az önsúly + raksúly 50 %-a, a nyergesvontató esetében a 

nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, 

átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a 

nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével. 

 

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után  

- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetében 1200 Ft. 

- minden más esetben 1380 Ft. 

 

2013. január 1. napjától a beszedett gépjárműadó megosztásra kerül, 60 %-át a központi 

költségvetésbe utaljuk, 40 %-a saját bevétel. 

A Magyar Államkincstár részére negyedévente adatot szolgáltatunk a befolyt, kiutalt 

összegekről ellenőrzés céljából. 

 

2017. évben az adózók száma 4982 volt, az adókivetési összesítés szerint 7227 gépjárműre 

fizettek gépjárműadót. A bruttó kivetés 120.210 eFt volt, befolyt 121.792 eFt. Ebből saját 

bevétel 48.717 eFt. 

Ebben az időszakban a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek száma 119 volt. Ez 

az előző évhez viszonyítva jelentős (63 %-os) növekedés a gépjárműadó törvény változása 

miatt következett be, mely szerint már nemcsak a súlyos mozgáskorlátozott személy veheti 

igénybe e mentességet, hanem az egyéb fogyatékossággal élő személy is, továbbá ha nincs a 

tulajdonukban személygépjármű, akkor a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozó is. 

 

 

 2017. 

Adózók száma (fő) 4.982 

Gépjárművek száma (db) 7.227 

Bruttó éves kivetés (eFt) 120.210 

Befizetett adó (eFt) 121.792 

 

 

5. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA 

 

Adóztatása az adózás rendjéről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

alapján történik, szabályai e beszámolási időszakban nem változtak. Az adó mértéke 2016. 

évtől változott, 15 %. 

 



A földbérbeadásból származó jövedelemadóból az önkormányzatnak bevétele már alig 

realizálódik, mivel az SZJA törvény 1. számú melléklet 9.4. pontja alapján mentes az adó alól 

a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a földtulajdonos a haszonbérleti szerződést 

legalább 5 évre, vagy azt meghaladó időtartamra köti. 

A földtulajdonosok élnek ezzel a lehetőséggel, ezáltal az önkormányzat ilyen jellegű 

adóbevétele évről-évre csökken. 

 

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA: 

2017-ban a bruttó előírás 109 eFt, a befizetés 88 eFt volt. 

 

6. Talajterhelési díj 

 

Talajterhelés díj szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak, díjfizetési kötelezett az 

a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi 

vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az adó 

mértéke 2012. február 1-től 1200,-Ft/m³ volt (szorozva a területérzékenységi szorzóval, amely 

Bonyhád város illetékességi területén 1,5). 

 

2017. évben 19 adózó nyújtott be bevallást, a bruttó előírás 350 eFt, a tényleges befizetés 259 

eFt. 

 

A helyi rendelet értelmében az adózók mentességre jogosultak abban az esetben, ha jövedelmi 

viszonyaik megfelelnek a rendeletben foglaltaknak. Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 

a magánszemélyek kommunális adójában. 

2017. évben 6 adózó élt a mentesség lehetőségével, összesen 588 eFt erejéig mentesítettük az 

ügyfeleket a talajterhelési díj megfizetése alól. 

 

7. Egyéb bevételek 

 

2012. április 15. napjától a szabálysértésekről szóló törvény változása miatt a más szervek 

által kiszabott, de be nem fizetett szabálysértési és helyszíni bírságokat már nem az 

önkormányzati adóhatóság hajtja be.  

Ezért a beszámolási időszakban már csak a korábban átadott, el nem évült, meg nem fizetett 

szabálysértési bírságokból, helyszíni bírságokból keletkezett egyéb bevételünk, amely 100 %-

ban az önkormányzat saját bevételét képezi. 

 

2017. évben ilyen jogcímen 14 eFt folyt be. 

 

8. Idegen bevételek 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások másik csoportjába azok az ügyek tartoznak, 

amelyek behajtása az önkormányzat feladata, de a beszedett összeg a kimutató szervet illeti 

meg. Ebbe a körbe tartoznak a más önkormányzatnál nyilvántartott adótartozások, a 

megelőlegezett gyermektartásdíjak, környezetvédelmi bírságok, erdővédelmi bírságok, 

munkavédelmi bírságok, vízi társulati érdekeltségi hozzájárulás, hulladékszállítási díjak, 

igazgatási szolgáltatási díjak, elővezetési költségek stb. és a közigazgatási bírságok is. 

  

Jogszabály változás miatt 2017. január 1. napjától az adók módjára behajtandó köztartozások 

egy részét – amit korábban a kormányhivatalok, illetve azok jogelődjei az önkormányzatnak 

adtak át behajtásra – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be. 



Ebbe a körbe tartoznak a megelőlegezett gyermektartásdíjak, a környezetvédelmi, 

erdővédelmi, munkavédelmi és egyéb eljárási bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak. 

 

A fentiek figyelembe vételével 2017. márciusig 86 ügyfelet érintően összesen 189 ügyet 

adtunk át a NAV-nak behajtásra. 

 

Továbbra is az önkormányzat hatáskörében maradt a szabálysértési eljárási költségek, az 

elővezetési költségek és a közigazgatási bírságok adók módjára történő behajtása. 

A behajtásra átadott ügyek nagymértékben olyan személyeket érintenek, akik ismétlődően 

nem tanúsítanak jogkövető magatartást. 

 

2017- ben összesen 180 új megkeresés érkezett ilyen típusú ügyekben, 1.370 eFt-ot hajtottunk 

be, amelyből 206 eFt volt a saját bevétel.  

A beszedett közigazgatási bírságokból származó bevétel 40 %-a az önkormányzatot illeti 

meg. Ezt az arányt a költségvetési törvény határozza meg. Az egyéb beszedett köztartozások 

100 %-ban a kimutató szerveket illetik meg. 

 

Késedelmi pótlék 

 

Késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

A jegybanki alapkamat változásai a beszámolási időszakban: 

- 2017. január 1-én 0,90 % 

- 2017. december 31-én 0,90 % 

 

A késedelmes fizetések miatt 2017. évben összesen 958 e Ft pótlékot írtunk elő, ebből 

befizetésre került 491 e Ft. 

 

Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy amennyiben adófizetési kötelezettségüket 

határidőre nem tudják teljesíteni, pótlékmentes fizetési halasztást vagy részletfizetést 

kérjenek. Továbbá lehetőség van arra is, hogy az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján 

mérsékelje, illetve elengedje az adó-, valamint pótléktartozást, ha annak megfizetése súlyosan 

veszélyezteti az adózó illetve a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. A 

vállalkozók esetében az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást mérsékelheti vagy 

elengedheti, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. 

Egyes esetekben a pótlékelengedést az adóhatóság feltételhez köti, mint például a fennálló 

adótartozás megfizetéséhez. 

 

2017. évben a részletfizetési kérelmek száma 6 volt, mely kérelmek jóváhagyásra kerültek és 

az adóalanyok e szerint fizették meg adókötelezettségüket, pótlékelengedésre nem került sor. 

 

IV. Egyéb adóigazgatási feladatok 

 

2017. évben adóügyekben Bonyhádon összesen 3588 határozatot adott ki az adócsoport, 

fellebbezés nem volt.  

Emellett 32 esetben adtunk ki adó-, és értékbizonyítványt. 120 alkalommal készült nemleges 

adóigazolás, amelyet az adózók elsősorban pályázatok illetve hitelügyintézés céljára kértek. 

215 adó- és értékbizonyítvány készült, részben hagyatéki eljáráshoz, részben kérelemre 

hitelfelvételhez. 

 



A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól adatot kértünk a Bonyhádon székhellyel, telephellyel 

rendelkező vállalkozásokról, ezt összevetettük az iparűzési adót fizető vállalkozásokkal, és 51 

felszólítást küldtünk ki iparűzési adó bevallásra. 

A beérkezett bevallások alapján összesen 5.406 eFt iparűzési adót írtunk elő. A mulasztási 

bírság kiszabásától eltekintettünk. 

 

Októbertől – mint minden évben – került sor az adóhátralékok behajtására. 

Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során az adózás rendjéről szóló törvény és a 

végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint jár el. 

 

A legtöbb esetben fizetési felhívással, mint a végrehajtási cselekményt bevezető első lépéssel 

kezdődik az eljárás, ám korábbi tapasztalatok alapján azon adózók esetében, akikre a fizetési 

felhívás nincs hatással, mellőzzük ezt a lépést, rögtön a végrehajtás valamilyen formáját 

alkalmazzuk. 

 

A beszámolási időszakban az adóhátralékok beszedése érdekében az alábbi behajtási 

cselekményeket alkalmaztuk:  

- azonnali beszedési megbízás 

- letiltás munkabérből, nyugdíjból 

- gépjármű forgalomból kitiltás (egy éven túli gépjárműadó hátralék esetében) 

- gépjárműfoglalás  

 

A végrehajtás időtartamát megnöveli, hogy a munkahelyi adatok és a bankszámlaszámok 

kiderítése céljából más hatóságoktól (NAV, egészségbiztosítási pénztár) és pénzintézetektől 

kell adatot kérnünk, amely jelentős adminisztrációval jár, továbbá viszonylag hosszú időt vesz 

igénybe. 

2017. évben 663 felszólítást küldtünk ki a hátralékosoknak, majd végrehajtási 

cselekményként az alábbiakat kezdeményeztük: 135 incasszót nyújtottunk be az adózók 

bankszámláira.  A munkabérre illetve nyugdíjra beadott letiltások száma 88 db volt. 38 

esetben éltünk a forgalomból kitiltás lehetőségével és 2 esetben kezdeményeztünk 

gépjárműfoglalást. 

2017. október 15-től december 31-ig a hátralékokat 30.805 e Ft-tal sikerült csökkenteni, ami 

részben a felszólításainkra reagálva önkéntes befizetésből, részben pedig végrehajtási 

cselekményből eredt. 

 

Az adóhatóság számára továbbra is gondot okoz az adóhátralékok behajtása. Annak ellenére, 

hogy a fizetési morál városunkban viszonylag jó, a hátralékok összege egyre nő. Egyre több 

idős magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézséggel. 

 

Sajnos felszámolási eljárások száma sem csökkent az elmúlt években. Az ő esetükben a 

hátralékok behajtása szinte lehetetlen, az eddigi tapasztalatok alapján a felszámoló felé 

bejelentett követeléseink megtérülése igen csekély. 

 

A végrehajtás eredményességét és folyamatát nagymértékben akadályozza, hogy az érintett 

személyek és vállalkozások a postázott irataikat nem veszik át. 

Magánszemélyek esetében problémát okoz, hogy nem tartózkodik a bejelentett lakcímén 

(külföldön dolgozik, külföldre költözött), fiktív lakcímmel rendelkezik, vállalkozások 

esetében pedig előfordul, hogy székhelyükön elérhetetlenek.  

 



A vállalkozások teljes körű adóztatását és az adóhátralékok behajtását segíti az az ún. 

önkormányzati vállalkozás-figyelési rendszer, amelyre szerződést kötöttünk az Opten 

Informatikai Kft-vel 2017. decemberben. 

 

Ennek lényege, hogy az OPTEN Kft heti rendszerességgel adatot szolgáltat a székellyel és 

telephellyel rendelkező vállalkozásokról, a vállalkozásokkal kapcsolatos valamennyi 

változásról. Továbbá hozzáférésünk van egy online cégtárhoz, amelyben a cégek aktuális 

adatain felül a pénzügyi adatok és a cégalapítástól eltiltott személyek nyomon követhetők. 
 


