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Ellenőrzött szerv: Veszprémfajsz Község Önkormányzata  

 

Az ellenőrzés tárgya: adóhatóság tevékenysége, adóhátralékok behajtására tett 

intézkedések  

 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, 

nyilvántartása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi 

előírásoknak megfelelően történik-e, hogyan alakultak a vizsgált időszakban az 

adóhátralékok, milyen intézkedéseket tettek a hátralékok behajtására, az 

intézkedések mennyire hatékonyak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

 

Ellenőrzési időszak: 2015. és 2016. év 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: az adóhatóság 

tevékenységének, a helyi adók beszedésének és az adóhátralékok 

nyilvántartásának mintavételes, esetenként tételes ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzés elvégzéséhez a szükséges adatokat Kötél Krisztina jegyző és 

Henn Ferencné gazdasági vezető szolgáltatta, illetve adott felvilágosítást a 

felmerült kérdésekre.  

 

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért felelős vezetők: 

Fertig Jószef polgármester 

Kötél Krisztina jegyző 
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Vonatkozó jogszabályi környezet: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (a továbbiakban: Htv.), 

- 2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó 

törvények módosításáról, 

- 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

adatszolgáltatási eljárásának szabályairól, 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.),  

- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (a továbbiakban: Gjt.), 

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban: Vht.), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 

- 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről (a 

továbbiakban Áhsz.), 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.). 
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Vezetői összefoglaló 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzat vonatkozásában elvégeztem az 

adóhatóság tevékenységének, az adóhátralékok behajtására tett intézkedések 

ellenőrzését. A vizsgálat során felmértem és értékeltem az adóhatóság 

tevékenységét, a helyi adók beszedésének és az adóhátralékok nyilvántartásának 

folyamatát. 

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges ahhoz, hogy 

megalapozott véleményt formálhassak. 

 

Főbb megállapítások a következők:  

 Veszprémfajsz Község önkormányzata illetékességi területén bevezetett 

helyi adók esetében rendelkeznek a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

adó rendelettel és ehhez kapcsolódó szabályzatokkal. 

 Az adóanalitika szúrópróbaszerű vizsgálata során az ellenőrzés 

megállapítja, hogy az adózók nyilvántartása és az adófolyószámlák 

kezelése és  az analitikus nyilvántartások dokumentálása nem 

megfelelő, hiányos. 

 

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslataink: 

1. Javasolom, hogy a behajtás hatékonyságának növelése érdekében a 

jelentésben felsorolt behajtási cselekmények mindegyikét alkalmazzák a 

gyakorlatban. 

2. Javasolom, hogy az önkormányzatnál számoljanak el egyszerűsített 

értékelési eljárás során értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév 

utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi 

bevételekre vonatkozó követelésekre a szabályzatban rögzített módon. 
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A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben 

található. 

 

A vizsgált területről, folyamatról kialakított, összesített vélemény lehet: 

 megfelelő 

 korlátozottan megfelelő 

 gyenge 

 kritikus 

 elégtelen 

 

Jelen ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, 

illetve folyamatról: gyenge 

 
Az ellenőrzés „gyengének” értékelt területein a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

rendszere több hiányosságot is mutat, vagy a szervezeti egységek szintjén esetleg teljesen 

hiányzik. A szervezeti egységek lehetséges pénzügyi veszteségeinek kockázata nagy ezeken a 

területeken. A teljesítményt a szervezeti egység vezetői nem követik nyomon és nem 

felügyelik megfelelően, de az alkalmazott irányelvek és eljárások sem minden esetben elég 

hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont vagy folyamat működjön. Azonnali korrekciós 

intézkedésre van szükség, amit a terület vezetője részére készített rendszeres (pl.: havi) előre 

haladási (státusz) jelentéseknek kell követniük. 
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Részletes vizsgálati megállapítások 

 

1. A helyi adókra vonatkozó rendeletalkotás 

 

A Htv. 1. § (1) bekezdése szerint e törvény felhatalmazása és rendelkezései 

szerint az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén 

helyi adókat vezethet be. 

 

A Htv. 4-7. §-ai szabályozzák az önkormányzatok helyi adókkal kapcsolatos 

adó-megállapítási jogát. 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Htv. 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a 11/2014. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelete a helyi adókról. 

Egyúttal hatályát veszti a helyi adóról szóló 12/2012. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet. 

 

1.1. Helyi iparűzési adó 

 

A helyi adórendelet 1. §-a határozza meg a település illetékességi területén a 

helyi iparűzési adóra vonatkozó mértéket. 

 

A vizsgált években az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 

adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. 

Az ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett tevékenység esetén a tevékenység 

időtartama alapján napi 2500 Ft iparűzési adókötelezettség terheli az adóalanyt. 
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1.2. Magánszemély kommunális adója 

 

A helyi adórendelet 2. §-ban meghatározzák a mentesség feltételeit. 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 7.000 Ft. 

 

 

1.3. Telekadó 

 

A helyi adórendelet  4. §-ában meghatározzák a mentesség feltételeit. 

A telekadó alapja a telek nm-ben számított területe. 

Az adó évi mértéke 12 Ft/nm. 

 

 

1.4. Gépjárműadó 

 

Az önkormányzat a Gjt. alapján szedi be a gépjárműadót a település 

illetékességi területén. 

A gépjárműadóról helyi rendelet nem készült, erre a jogszabályok nem is adnak 

felhatalmazást az önkormányzatnak. 

Az Országgyűlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a 

települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, 

valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források 

bővítése érdekében alkotta meg a gépjárművek adójáról szóló törvényt. 

 

Az adó alapja 

 

6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági 

nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági 

nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van 

feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az 

eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a 
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hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, 

akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az 

illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. 

Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. 

(2) Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban 

feltüntetett saját tömege. 

(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, 

növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 

(4) Az adó alapja 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 

 

7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű 

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

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

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

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

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 

Ft/kilowatt. 

(2) Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, 

nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. 

(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 

10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű 

ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó 

rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre 

az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint 

állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak 

ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. 

 

 

 

1.5. Mulasztási bírság  

 

Átengedett adóbevételként kell nyilvántartani a helyszíni bírságból, a 

szabálysértési pénzbírságból, valamint a közigazgatási bírság behajtásából (40 

% önkormányzatnál marad) származó bevételt.  
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Amennyiben az adózó bevallási kötelezettségét nem teljesíti vagy 

késedelmesen, a törvényben előírt határidőt követően teljesíti és késedelmét 

nem menti ki, úgy az Art. felhatalmazása alapján mulasztási bírsággal sújtható.  

 

 

1.6. Helyi jövedéki adó  

 

2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó 

szabályai módosultak. A módosítások értelmében a magánfőző a 

desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 

napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

 A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének 

jogszerűségét igazoló iratot és egy ellenőrzés esetén azt bemutatni.  

A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy 

ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza 

jövedéki bírság kiszabása mellett. 

 A magánfőzőnek tárgyévet követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni 

adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint 

illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget először 2016. 

január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. A magánfőzésben 

előállított párlat adója évi ezer forint. 

 Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem 

keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.  Az 

önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesítendő bejelentés és 

adóbevallás 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. és 12. mellékleteiben 

meghatározott mintáját a felhívás melléklete tartalmazza, a nyomtatványok az 

illetékes önkormányzati adóhatóságnál is beszerezhetők.  
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Abban az esetben, ha tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 

litert, akkor a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul 

bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon 

gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 

 

 

1.7. Adók módjára behajtandó köztartozások   

 

Végrehajtása esetén a köztartozás jogosultjának megkeresése alapján folytatja le 

az adócsoport a végrehajtást.  

E köztartozások rendszerint nem adó jellegűek, ezekre a törvény hatálya csak a 

végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében terjed ki.  

 

Amikor az adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszedése 

érdekében megkeresésre foganatosít végrehajtási cselekményeket, nem saját 

követelését érvényesíti.  

Ekkor hatásköre csak arra terjed ki, hogy tartozás jogosultjának megbízásából a 

megkeresésben megjelölt összeg behajtása érdekében intézkedjen. Rendelkezési 

joga nem terjed ki arra, hogy a köztartozásra fizetési könnyítést engedélyezzen, 

a tartozást mérsékelje.  

Adók módjára behajtandó köztartozás például az állam által megelőlegezett 

gyermektartásdíj, munkaügyi, munkavédelmi bírságok, szemétszállítási díj, 

érdekeltségi díj, szabálysértési, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, 

jogalap nélkül felvett családi pótlék, átképzési támogatások, stb. 
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2. A helyi adók analitikus nyilvántartásának vizsgálata 

 

Az ellenőrzés során azt vizsgáltam, hogy az adók/adózók nyilvántartása 

megfelelő adattartalommal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, 

és biztosított-e a nyilvántartás zártsága. 

 

A helyi adók analitikus nyilvántartását a vizsgált időszakban az ÖNKADO 

program segítségével biztosították az önkormányzatnál. 

Az analitikus nyilvántartás követi az évközi változásokat és az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

- az adós neve, 

- sorszám, 

- adószám, adóazonosító szám, 

- lakcím, 

- az adósok terhére kivetett, előírt fizetési kötelezettség összege, 

annak jogcíme, 

- a követelés előírásának időpontja, 

- a követeléseket módosító tételeket, 

- a ténylegesen befolyt összegeket, azok időpontját, 

- a határidőre ki nem egyenlített tartozások kimutatását. 

 

Az analitikus nyilvántartás szúrópróbaszerű vizsgálata során az alábbi 

adózókat választottam ki:  

1. Iktatószám: 787/2015. 

2015.03.18. Határozat Boros Géza veszprémfajszi lakos tulajdonában 

lévő gépkocsi után fizetendő gépjárműforgalmi adó megszüntetéséről a 

gépjármű forgalomból kivonása miatt. 
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2. Iktatószám: 780/2015. 

2015.03.16. Felszólítás telekadó bevallásáról. 

2015.03.27. Adóbevallás benyújtása telekadóról, mellékelve az adásvételi 

szerződés. 

2015.04.16. Határozat Lökös István veszprémfajszi telke után 16 932 Ft 

telekadó megállapításáról. 

2015.04.16. Határozat tárgyi adómentesség megállapításáról, mert a telek nem 

haladja meg a 700 nm-et. 

 

3. Iktatószám: 1013/2016. 

2016.05.18. E-ON Zrt. helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. 

2016.12.05. Adóelőleg kiegészítés bevallása. 

2016.05.23. Banki átutalás túlfizetés visszautalása iparűzési adószámláról. 

 

4. Iktatószám: 999/2016. 

2016.05.12. Magyar Telekom Nyrt. helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. 

2016.05.29. Feltöltési bevallás megküldése. 

 

5. Iktatószám: 979/2016. 

2016.05.04. Kertay és Társa Bt. helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. 

 

6. Iktatószám: 947/2016. 

2016.05.10. Határozat gépjárműadó fizetési kötelezettségről 15 725 Ft. 

2016.04.21. Határozat Kiss László gépjármű adófizetési kötelezettség egy 

részének törléséről, mert a gépjármű forgalomból kivonásra került. 

2016.10.28. Fizetési felszólítás gépjárműadó megfizetésére 11 793 Ft. 

 

7. Iktatószám: 915/2016. 
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2016.05.02. Invitel Zrt. helyi iparűzési adóbevallást nyújtott be. 

2016.12.16. Adóelőleg-kiegészítés bevallása. 

 

8. Iktatószám: 819/2016. 

2016.05.09. Kálmán Árpádné magánszemély kommunális adójáról bevallás 

benyújtása, adásvételi szerződés mellékelve. 

2016.04.06. Határozat magánszemély kommunális adójának megállapításáról. 

 

Az előadói ívekből feltehetőleg hiányoznak fontos adatok, dokumentumok, 

amiből az előzmények vagy a folytatás nyomon követhető lenne. 

 

Az adóanalitika szúrópróbaszerű vizsgálata során megállapítottam, hogy az 

adózók nyilvántartása és az adófolyószámlák kezelése általában nem volt 

megfelelő a vizsgált időszakban.  

 

Az adóügyi előadó elmondása szerint a „kockás füzetben” megtalálhatók a 

szükséges adatok, de egy külső szemlélő ezekből nem tud eligazodni. 

 

Javaslom, hogy az előadói ívekben időrendben, iktatva kerüljön sor az 

adóhatósági eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum (fizetési 

felszólítások, bevallások, határozatok stb.) tárolására, amiből egyértelműen 

megállapítható az adóhatósági eljárás menete, a foganatosított intézkedés és 

eredménye.  

 

Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy az analitikus nyilvántartásokból 

készült listákat, időszaki zárásokat az adóügyi előadó rendszeresen, de legalább 

negyedévente dokumentálja és irattározza. 
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Az analitikus nyilvántartásokból készült a vizsgált időszakban a főkönyvi 

könyvelés felé feladás év végén, ami tartalmazta az időszak alatt az adósok 

állományában bekövetkezett növekedéseket, valamint a csökkenéseket jogcímek 

szerint. 

 

Az ellenőrzés javasolja, hogy rendszeresen, negyedévenként kerüljön sor az 

analitikus és a főkönyvi nyilvántartás egyeztetésére és az eltéréseket 

dokumentálva, a megfelelő nyilvántartásban ki kell javítani, hogy év végén a 

mérleg készítés előtt fennálljon az egyezőség. 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata az adóbehajtási eljárások 

lefolytatására megállapodást kötött: 

1. Hercsik Károly (2009. április 17-én készült megállapodás) és 

2. Szabó Károly (2009. április 17-én készült megállapodás) önálló bírósági 

végrehajtóval, valamint 

3. Császti és Szunics Végrehajtó Irodával. 

 

Veszprémfajsz Község Képviselő-testülete 26/2009. (IV.16.) számú határozata 

alapján jóváhagyta a megállapodások megkötését az ajánlatokban foglaltak 

szerint. 

 Szabó Károly önálló bírósági végrehajtó 2010. 11. 19-én egy levélben a 

megállapodás módosítására tett javaslatot, de az ügyiratból nem derül ki, 

hogy valójában mi történt, a módosított megállapodás nem lelhető fel.  

 

A vizsgált végrehajtások ügyiratai nem a hivatkozott megállapodásokban 

foglaltak szerint dokumentáltak, hiányosak az iratok.   
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Javaslom, hogy rendszeres időközönként kerüljön sor az adóbehajtási eljárások 

lefolytatására kötött megbízási szerződések (megállapodások) felülvizsgálatára, 

megújítására és pénzügyi ellenjegyzésére. 

 

 

 

4. Pénzügyileg nem rendezett adókövetelések értékvesztése 

 

A pénzügyileg nem rendezett adóskövetelésekre vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerint a gazdálkodó szervezeteknek az előre látható veszteségek 

mérséklésére értékvesztést kell elszámolnia, a követeléseknél. Így juthat 

érvényre az óvatosság elve. 

 

Az adott időszakban hatályos Számviteli politika III. fejezetében részletesen 

leírják, hogy a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során érvényesíteni 

kell a számviteli törvényben és az államháztartásról szóló törvényben foglalt 

számviteli alapelveket. 

 

Az önkormányzatnak ennek megfelelően folyamatosan minősítenie kell az 

adósokat, értékelni a követeléseit. 

Az önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni, amikor 

könyveiben, illetve az éves beszámolójában a követeléseit a valós értéken 

köteles szerepeltetni.  

 

A gyakorlatban az adóügyi előadó megkülönböztette az adósok minősítése 

kapcsán a folyamatosan működő és a nem folyamatosan működő adósokat.   

Az ÖNKADÓ programban a következő értékelési kódokat alkalmazzák: 
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100 = A folyamatosan működő adósokkal szembeni követelés részletezésénél a 

következő kategóriákat különböztetik meg: 

- 90 napon belüli, 

- 91-180 napos, 

- 181 – 360 napos, és 

- 360 napon túli. 

 

A folyamatos működésükben korlátozott adósok lehetnek: 

210 = felszámolás alatt lévő, 

220 = csődeljárás alá vont, 

230 = végelszámolás alatt lévő, 

240 = jogutód nélkül megszűnt, 

250 = szüneteltett vállalkozás vagy meghalt. 

 

A közhatalmi bevételekre az egyszerűsített értékelési eljárás módszere 

alkalmazható. 

 Az értékvesztés elszámolását a negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell 

elvégezni, ami a gyakorlatban nem működik. 

 

A vizsgált időszakban csak év végén került sor értékvesztés elszámolására 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatánál. 

2015. év végén az ÖNKADO program által automatikusan (a 2014. évi 

tapasztalati mutatók alapján) számolt értékvesztést számolták el. 

2016. év végén az önkormányzat belső szabályzatának megfelelően az 

elszámolandó értékvesztés összegét a szabályzatban meghatározott értékelési 

elvek szerint állapították meg. 
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Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a belső szabályzat és a gyakorlat 

összhangját meg kell teremteni. 

 

Ha egyedileg beállított kulcsokat alkalmaznak (amit a jogszabály egyébként 

nem tilt) az értékelési szabályzatban, akkor az egyes minősítési kategóriákhoz 

tételesen hozzárendelt százalékos mutatót az éves tapasztalati adatok alapján 

kell megállapítani és évente kell felülvizsgálni. 

Ha az adóprogram adatait használják, akkor a szabályzatba azt kell írni, hogy az 

egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékelése során az 

értékvesztés elszámolása az adóprogrammal kiszámított értékvesztés összegével 

megegyezően történik. 

  

A vonatkozó szabályokat az Áhsz. 18. §-a tartalmazza az alábbiak szerint: 

18. § (1) Az Szt.-ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az 

értékvesztés elszámolására a (2)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54-56. §-át 

kell alkalmazni. 

(3) A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó 

követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése 

alapján egyszerűsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is 

meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést 

negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett 

közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis 

összegű követelések után kell elszámolni. 

(4) Az egyszerűsített értékelési eljárás során az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, 

a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-

beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján kell 

kialakítani. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente 

felül kell vizsgálni. 

(5) Az egységes rovatrend B31. Jövedelemadók, B32. Szociális hozzájárulási adó és 

járulékok, B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, B34. Vagyoni típusú 

adók és B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz kapcsolódóan vezetett 

nyilvántartási számlákon nyilvántartott és annak alapján a pénzügyi számvitelben 

elszámolt követelések (a továbbiakban együtt: az egyszerűsített értékelési eljárás alá 

vont adókövetelések) értékelési elveinek meghatározása során a kötelezetteket legalább 

- státuszuknak megfelelően - folyamatosan működő adósok, illetve folyamatos 

működésükben korlátozott adósok szerinti - így különösen felszámolás alatt lévő, 

csődeljárás alá vont, végelszámolás alatt lévő, jogutód nélkül véglegesen megszűnt - 

csoportosításban kell részletezni. 
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(6) A folyamatosan működő adósokkal szembeni követeléseket lejáratuk szerint tovább 

kell bontani legalább 

a) 90 napon belüli, 

b) 91-180 napos, 

c) 181-360 napos, és 

d) 360 napon túli minősítési kategóriákra. 

(7) A követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, a 

követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, és 

Kincstárnál vezetett fizetési számlák után értékvesztés nem számolható el. 

 

 

Javasoljuk, hogy az önkormányzatnál számoljanak el (a hivatkozott jogszabály 

és az önkormányzat értékelési szabályzata szerint) egyszerűsített értékelési 

eljárás során értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján 

fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó 

követelésekre és az adók módjára behajtandó kis összegű követelésekre. 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 6/2016.(I.27.) 

számú határozatával jóváhagyta a Számviteli politikát és az Eszközök és 

források értékelési szabályzatát, mely 2016. január 1.-től hatályos. 

2013.03.01-től 2015.12.31-ig hatályos belső szabályzat a követelések 

értékvesztésének elszámolására ugyanezen eljárási elveket alkalmazta. 

 

Az értékelési szabályzat II/1.4.3 pontjában részletesen tartalmazza a követelések 

értékvesztésénél követendő eljárást: 

 

„A követeléseknél (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök, előlegek) az adós minősítése alapján 

az év végéig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kötelező elszámolni. Ha a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelések könyv szerinti 

értéke és a követelések várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű különbözet keletkezik, 

és ez tartósnak és jelentős összegnek minősül, valamint a követelések (vevők, adósok, 

munkavállalókkal szembeni, egyéb) esetében a követelés megfizetésének határideje lejárt, a követelés 

bizonytalanná vált. 

 

A követelések között elszámolt értékvesztés nem minősül követelés elengedésnek. Az elszámolandó 

értékvesztés összegét a következő értékelési elvek szerint kell megállapítani: 

 90 napon belüli követeléseknél nem kerül elszámolásra 

 90-180 napos késedelem esetén a követelés     20%-a 
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 181 –360 napos késedelem esetén a követelés 30%-a 

 360 napon túli késedelem esetén a követelés    50%-a. 

 

A következő években a tárgy évi és az előző időszaki értékvesztés összegének különbözetét növelő 

vagy csökkentő értékvesztésként számoljuk el. 

 

Amennyiben a követelések várhatóan meg nem térülő összege bizonylatból, dokumentumból (pl. 

bírósági végzés, megállapodás, felszámoló értesítése, stb.) megállapítható, az értékvesztés összegét a 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján behajthatatlan követelésnek kell minősíteni. 

 

A jelentős összeget a költségvetési szerv a számviteli politikájában kell rögzítenie. 

Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a 

vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a 

kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a 

nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a kis értékű követelés összegét. 

 

Az értékvesztés meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, az információk 

feldolgozását valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését. A felülvizsgálat során tett 

megállapításokról írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, jegyzőkönyv) kell készíteni. Az írásos 

dokumentumban rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét. 

 

Az értékvesztés visszaírását a költségvetési év mérlegforduló napjára vonatkozó értékelés keretében 

kell végrehajtani. 

Az értékvesztés címén elszámolt összeget vissza kell írni, ha a leíráskor ismert körülmények 

megszűntek. A visszaírás a piaci értékig, de legfeljebb a bekerülési értékig terjedhet. „ 

 

 

Az értékelési szabályzat II/3.2 pontja egyértelműen meghatározza  a 

Követelések értékelését: 

 
„A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt 

értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével 

A mérlegben követelésként kell kimutatni a Közös Önkormányzati Hivatal és más költségvetési szerv 

által teljesített - az igénybevevő által elfogadott, elismert, termék értékesítéséből és szolgáltatás 

nyújtásából származó – pénzértékben kifejezett fizetési igényeket. 

 

Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kisérni, a lejárt 

követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

A realizálhatóság szempontjából a beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását 

csoportosítani kell, az alábbiak szerint 

 

- Határidőn belüli követelés 

- Határidőn túli követelés 

- Államháztartáson belüli követelés 

- Államháztartáson kívüli követelés 

 

A folyamatosan működő adósokkal szembeni adóköveteléseket lejáratuk szerint tovább kell csoportosítani: 

 

90 napos, 

91-180 napos, 

181-360 napos, 
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360 napon túli. 

 

Ezen időszakok követeléseinek változása alapján kell azt a százalékos értékvesztést megállapítani, 

amit egy negyedév vonatkozásában a költségvetési szerv el kíván számolni. A tárgynegyedévben 

elszámolt értékvesztésével egy időben a korábban elszámolt értékvesztést ki kell vezetni. 

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó követelések 

értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített 

értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési 

eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem 

rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű 

követelések után kell elszámolni. 

Behajthatatlan követelés az a követelés, 

 az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a 

követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében 

 a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti 

értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

 a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, 

amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos 

költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás 

veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, 

mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 

 a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

 a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

 
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell, melynek alapján a költségvetési szerv 

eredménytelen felszólítás után behajthatatlanná nyilvánítja a követelést, figyelemmel az érvényes 

felügyeleti szervi előírásokra. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés 

elengedésének. „ 
 

 

 

Megállapítja az ellenőrzés, hogy az adózással kapcsolatos helyi szabályzatok 

a jogszabályi és helyi viszonyoknak megfelelőek. 

 

 

 

4. Az adóhátralék alakulása adónemenként évenkénti bontásban 

 

2015-ben az elszámolandó értékvesztés összegét az ÖNKADO program 

segítségével határozták meg. A program az értékvesztés %-át a követelés-

beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján 

alakítja. Az ÖNKADO programmal kinyomtatott lista (az egyszerűsített eljárás 
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alá vont adókövetelések értékvesztésének elszámolásához) az értékvesztésre 

vonatkozó követelések lejáratonkénti adatait adónemenként tartalmazta.    

 

 2016-ban az elszámolandó értékvesztés összegét az eszközök és források 

értékelési szabályzatban meghatározott értékelési elvek szerint állapították meg.                    

 

 

4.1. Gépjárműadó 

 

A folyó évi kivetések viszonyítása a folyó évi bevételekhez: 

 

Gépjármű adó ezer Ft-ban 2015. 2016.

Változás 

2015. 

évhez 

képest %

Folyó évi bevétel 2 293 2 703 117,88%

Folyó évi kivetés 2 448 2 636 107,68%

Teljesülés 93,67% 102,54% -

Adótárgyak száma 162 163 100,62%  

  

  

Az adótartozások lejáratonként a 2015.12.31-i állapot szerint: 
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2015. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 63,48 31,486 18,99 96,16 210,116

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 1,95% 9,82% 68,75% 32,64%

Értékvesztés e Ft 0,00 0,00 0,61 1,86 66,11 68,59

Várható beszedési % 0,00% 98,05% 90,18% 31,25% 67,36%

Várható beszedés e Ft 0 63,48 30,87 17,13 30,05 141,53

Lejárat szerinti korosítás

Gépjárműadó e Ft 

2014. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

 

 

 

 

 

 

Az adótartozások lejáratonként nyilvántartása a 2016.12.31-i állapot szerint: 

2016. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 34,761 12,631 3,4 50,792

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 24,49%

Értékvesztés e Ft 0,00 0,00 6,95 3,79 1,70 12,44

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 80,00% 70,00% 50,00% 75,51%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 27,81 8,84 1,70 38,35

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

Lejárat szerinti korosítás

Gépjárműadó e Ft

 

 

A folyó évi teljesülés a gépjárműadónál 94 és 103 %, ami jónak mondható. 

2015-ben az egy adótárgyra jutó tartozás 1 297 Ft, 2016-ban 312 Ft, ami 

lényegesen csökkent a bázis évi adathoz képest. A csökkenés oka, hogy a 
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tartozás állomány jelentősen csökkent, ugyanakkor a járművek száma 

lényegesen nem változott. 

2015-ben az összes tartozás a tárgyévi kivetés 9 %-át teszi ki, míg 2016-ban 2 

%-át, ami szintén jelentősen csökkent a bázis évhez képest. 

A bázis évben az összes tartozás 46 %-a egy éven túli tartozás, majd a 

tárgyévben jelentősen javult a helyzet 7 %-ra csökkent. 

A felhalmozódott tartozásokból az ÖNKADO program értékvesztési adatai 

alapján az adóhátralékok kétharmad része befolyik az önkormányzathoz, mivel 

az értékvesztés mértéke 33 %-ról 25 %-ra csökkent, míg a várható beszedési 

arány 67 %-ról, illetve 75 %-ra nőtt. 

 

Megjegyzem, hogy az ÖNKADO program az értékvesztés %-át a követelés-

beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai 

alapján alakítja, azaz minél inkább nem fizetnek pl. az éven túli 

kategóriában, annál nagyobb lesz az értékvesztés %-a. 

 

 

4.2 Helyi iparűzési adó 

 

A folyó évi kivetések viszonyítása a folyó évi bevételekhez: 

Helyi iparűzési adó      

ezer Ft-ban
2015. 2016.

Változás 

2015. évhez 

képest %

Folyó évi bevétel 4 400 4 832 109,82%

Folyó évi kivetés 4 784 5 243 109,59%

Teljesülés 91,97% 92,16% -

Adótárgyak száma 68 72 105,88%  

 

Az adótartozások lejáratonként nyilvántartva 2015.12.31-i állapot szerint: 
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2015. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 206 92 37 335

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,05% 5,42%

Értékvesztés e Ft 0,00 0,00 0,00 0,00 18,15 18,15

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 50,95% 94,58%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 206,00 92,00 18,85 316,85

Lejárat szerinti 

korosítás Iparűzési adó 

ezer Ft

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

 

Az adótartozások lejáratonként nyilvántartva 2016.12.31.-i állapot szerint: 

2016. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

22 0 47,5 35,95 33,55 117

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 38,32%

Értékvesztés e Ft 0 0,00 9,50 10,79 24,55 44,84

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 80,00% 70,00% 26,83% 61,68%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 38,00 25,17 9,00 72,17

Lejárat szerinti 

korosítás iparűzési adó 

ezer Ft

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

A vizsgált években a beszedés/kivetés aránya az iparűzési adónál 92 % volt. 

2015-ben 4 927 Ft, míg 2016-ban az egy adózóra jutó tartozás 1 625 Ft, ami 

lényegesen kevesebb a bázishoz képest. 

2015-ben az összes tartozás a folyó évi kivetés 7 %-át teszi ki, ami jónak 

mondható. A 360 napon túli kategóriába tartozik az iparűzési adótartozások 

11 %-a, ez az arány nem jelentős. 

A tárgyévben az összes tartozás a folyó évi kivetésnek a 2 %-át teszi ki, tehát 

tovább javult a helyzet.  

Az összes iparűzési adótartozás csökkent az előző évhez viszonyítva, de az 

éven túli tartozások (29 %) aránya romlott a bázishoz képest. 
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4.3. Telekadó 

 

A folyó évi kivetések viszonyítása a folyó évi bevételekhez: 

 

Telekadó ezer Ft-ban 2015. 2016. Változás  %

Folyó évi bevétel 1 087 1 100 101,20%

Folyó évi kivetés 1 098 1 079 98,27%

Teljesülés 99,00% 101,95% -

Adótárgyak száma 74 75 101,35%  

 

 

 

 

 

 

Az adótartozások lejáratonkénti nyilvántartása a 2015.12.31-i állapot szerint: 

2015.

nem 

esedékes
max. 90 nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 15 7 0 22

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Értékvesztés e Ft 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 15,00 7,00 0,00 22,00

Lejárat szerinti 

korosítás Teledadó ezer 

Ft

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

 

 

Az adótartozások lejáratonként a 2016.12.31-i állapot szerint: 
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2016. év

nem 

esedékes
max. 90 nap

91-180 

napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 21 19 0 40

Értékvesztési % 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 24,75%

Értékvesztés e Ft 0,00 0,00 4,20 5,70 0,00 9,90

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 80,00% 70,00% 0,00% 75,25%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 16,80 13,30 0,00 30,10

Lejárat szerinti 

korosítás Telekadó 

ezer Ft

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

 

Ennél az adónemnél is közel 100 % körül van a teljesülés. 

Az adótárgyak száma: 74 db és 75 db, így az egy adótárgyra jutó tartozás 297 

Ft-ról megnőtt 533 Ft-ra, de még így is nagyon alacsony. 

2015-ben az összes tartozás a tárgyévi kivetés 20 %-át teszi ki, 2016-ban az 

összes tartozás a tárgyévi kivetés 37 %-át teszi ki, de nincs éven túli tartozás. 

2015-ben a felhalmozódott tartozásokból az ÖNKADO program értékvesztési 

adatai alapján az adóhátralékok teljes mértékben befolynak az 

önkormányzathoz, míg 2016-ban 75 % a várható beszedési arány. 

 

4.4. Magánszemély kommunális adója 

 

A folyó évi kivetések viszonyítása a folyó évi bevételekhez: 

 

Kommunális adó ezer Ft-

ban
2015. 2016. Változás %

Folyó évi bevétel 584 648 111%

Folyó évi kivetés 662 686 104%

Teljesülés 88% 94% -

Adótárgyak száma 90 86 96%  

 



Horváthné Székely Zita 

Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7. 

Telefon: 06-20-387-5150 E-mail: revizor.h@gmail.com 

 

 27 

 

Az adótartozások lejáratonként a 2015.12.31-i állapot szerint: 

2015. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap
91-180 napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 24 17 19 60

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00%

Értékvesztés e Ft 0 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 80,00%

Várható beszedés e Ft 0,00 0,00 12,00 17,00 19,00 48,00

Lejárat szerinti korosítás 

Kommunális adó ezer Ft

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

 

Az adótartozások lejáratonkénti nyilvántartása a 2016.12.31-i állapot szerint: 

2016. év

nem 

esedékes

max. 90 

nap
91-180 napos 

181-360 

napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 0 1,75 0 3 4,75

Értékvesztési % 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 38,95%

Értékvesztés e Ft 0 0,00 0,35 0,00 1,50 1,85

Várható beszedési % 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 50,00% 61,05%

Várható beszedés e Ft 0 0,00 1,40 0,00 1,50 2,90

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

Lejárat szerinti korosítás 

Kommunális adó ezer Ft

 

A magánszemély kommunális adójánál is a teljesülés a bázisévhez viszonyítva 

kissé javult. 

Az egy adótárgyra jutó tartozás 667 Ft-ról 55 Ft-ra csökkent, mert az 

adótartozás jelentősen csökkent. 

Mindkét évben az összes tartozás a tárgyévi kivetés nagyon alacsony 

hányadát (9 és 0,7 %-át) teszi ki, de az összes tartozás éven túli aránya 

jelentősen nőtt (63 %). 

2015-ben a felhalmozódott korábbi tartozásokból az ÖNKADO program 

értékvesztési adatai alapján az adóhátralékok közel 80 %-a befolyt az 

önkormányzathoz. 

2016-ben viszont az adóhátralékok 61 %-a folyik be az önkormányzathoz. 
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 4.5. Pótlék 

Pótlék ezer Ft-ban 2015. 2016. Változás %

Folyó évi bevétel 17 12 70,59%

Folyó évi kivetés 143 88 61,54%

Teljesülés 11,89% 13,64% -

A folyó évi kivetések viszonyítása a folyó évi bevételekhez 

 

 

Az adótartozások lejáratonkénti nyilvántartása a 2015.12.31-i állapot szerint: 

2015. év

nem 

esedékes
max. 90 nap

91-180 

napos (e Ft)
181-360 napos

360 napon 

túli (e Ft)

Összesen 

(e Ft)

0 15 0 0 101 116

Értékvesztési % 0,00% 46,00% 0,00% 0,00% 74,68% 70,97%

Értékvesztés e Ft 0,00 6,90 0,00 0,00 75,43 82,3

Várható beszedési % 0,00% 54,00% 0,00% 0,00% 25,32% 29,03%

Várható beszedés e Ft 0,00 8,10 0,00 0,00 25,57 33,67

Pótlék lejárat szerinti

korosítása  ezer Ft-ban

2014. évi adatokból számított várható értékvesztés

 

Az adótartozások lejáratonként a 2016.12.31-i állapot szerint: 

2016. év

nem 

esedékes
max. 90 nap

91-180 

napos 
181-360 napos

360 napon 

túli 
Összesen 

0 6 0 0 69 75

Értékvesztési % 0,00% 53,40% 0,00% 0,00% 72,20% 70,70%

Értékvesztés e Ft 0 3,20 0 0,00 49,82 53,02

Várható beszedési % 0,00% 46,60% 0,00% 0,00% 27,80% 29,30%

Várható beszedés e Ft 0,00 2,80 0,00 0,00 19,18 21,98

2015. évi adatokból számított várható értékvesztés

Pótlék lejárat szerinti

korosítás ezer Ft-ban

 

 

A pótlékok esetében a teljesülés 12 %, illetve 14 % ez a mutató a településen 

bevezetett adónemekhez képest a legalacsonyabb. 
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Megjegyzem, hogy az ellenőrzés által (más településeken) megismert adatok 

alapján a pótlékok vonatkozásában a beszedés/kivetés arány alig éri el az átlag 

10 %-ot. 

 

A pótlék alkalmazását törvény írja elő, az alacsony fizetési hajlandóság nem 

csak adóhiány növekedést jelent, hanem az adómorál gyengülését is jelenti, 

amit a pótlékok éven túli nagyon magas (90 %) aránya is mutat. 

Az összes pótléktartozásnak a várható beszedési aránya nagyon alacsony 29 

% volt. 

 

Javasolom, hogy részletesen és adózónként vizsgálják meg a pótlékok 

keletkezésének idejét, ha az összeg nem éri el a törvényben előírt értékhatárt 

vagy elévült, írják le. A leírás azonban nem mentesíti az adózót a megfizetés 

alól. 

 

Összességében megállapítható, hogy az alacsony fizetési hajlandóság és 

általában a gyenge behajtási tevékenység nem csak adóhiány növekedést 

jelent, hanem az adómorál gyengülését is jelenti, amit a minden  adónemnél 

tapasztalható éven túli tartozás nagyon magas aránya is mutat. 

 

A beszedés/kivetés aránya csak a telekadónál közelíti meg a 100 %-ot, de a 

többi adónemnél a teljesülés nagyon alacsony, ami szintén a nem megfelelő 

behajtási tevékenységnek tudható be. 
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5. Az adóalanyok, az adótárgyak száma és az adóbevételek alakulása  

 

Az adóalanyok számának alakulása: 

adóalanyok száma 2015. 2016. Megoszlás 

Változás    

2015. évhez 

visz.

Telekadó 52 47 12% 90%

Helyi iparűzési adó 61 61 14% 100%

Gépjárműadó 112 112 25% 100%

Magánszemély kommunális adója 89 90 20% 101%

Pótlék 136 128 30% 94%

Összesen 450 438 100% 97%  
 

 

 

Az adótárgyak számának alakulása: 

 

adótárgyak száma 2015. 2016. Megoszlás 

Változás    

2015. évhez 

visz.

Telekadó 74 47 19% 64%

Helyi iparűzési adó 68 61 17% 90%

Gépjárműadó 162 112 41% 69%

Magánszemély kommunális adója 90 90 23% 100%

Összesen 394 310 100% 79%  
 

Az adóalanyok számának alakulására jellemző, hogy 2016-ban 2015-höz képest 

3 %-kal (12 fővel) csökkent, így az adózók számának némi csökkenése az 

Önkormányzat bevételeire nincs hatással. 

Az adóalanyok számának a felét a gépjárműadót és a pótlékot fizetők száma tesz 

ki. 

Az adótárgyak száma átlagosan 21 %-kal, azaz 84 darabbal csökkent, ezen belül 

elsősorban a telek és a gépjárművek száma csökkent az átlagnál jobban. 
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6. A Közhatalmi bevételek alakulása az összes költségvetési bevételhez 

képest 

 

6.1.  Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

pénzügyi mérlege (bevételi oldal): 

 

Bevételi jogcímek
Eredeti 

előirányzat
Mód. előir. Teljesítés

Teljesítés 

%-ban

Összetétel 

alakulása

 Működési célú támogatások 6 436 7 802 7 802 100,00% 23,94%

Átvett pénzeszközök 1800 2 650 2 650 100,00% 8,13%

Telekadó 1 000 1 087 1 087 100,00% 3,34%

Helyi iparűzési adó 3 000 4 401 4 401 100,00% 13,50%

Gépjármű adó 900 900 847 94,11% 2,60%

Magánszemély kommunális adó 550 584 584 100,00% 1,79%

Pótlék, bírság 50 50 17 34,00% 0,05%

 Közhatalmi bevételek összesen 5 500 7 022 6 936 98,78% 21,28%

Működési bevételek 450 881 881 100,00% 2,70%

Felhalmozási bevétel 0 40 40 100,00% 0,12%

Finanszírozási bevétel 13 983 14 283 14 283 100,00% 43,82%

Költségvetési bevételek összesen 28 169 32 678 32 592 99,74% 99,88%

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi mérlege e Ft-ban

 

 

 

Telekadó 1 087 1 087 0

Helyi iparűzési adó 4 401 4 401 0

Gépjármű adó 847 791 56

Magánsz. kommunális adó 584 584 0

Pótlék 17 17 0

 Közhatalmi bevételek összesen 6 936 6 880 56

2015. évi adók (e Ft) Mérleg Analitika Eltérés

 

 

A 2015. évi gépjárműadónál az 56 e Ft eltérést az okozta, hogy költségvetési 

bevételként elszámolták a gépjárműadó bankszámla 2015.12.31. egyenlegének 
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40 %-át is.  Az egyenleg 145.501 Ft volt, így 58 200 Ft-ot számoltak el 

bevételként. A 2 000 Ft különbözet pedig az adószámlák közötti utalásból 

származhat. 

 

2015-ben a bevételi jogcím alakulását és az előirányzat teljesítési adatokat 

bemutató táblázatban az önkormányzat költségvetési bevételeinek a teljesítése 

közel 100 %-os volt, ezen belül a közhatalmi bevételek is közel 100 %-ban 

teljesültek. 

A költségvetési bevétel legnagyobb részét 44 %-át a finanszírozási bevétel, 24 

%-át a működési célú támogatások és a 21 %-át a közhatalmi bevételek teszik 

ki, ezen belül elsősorban a helyi iparűzési adó aránya (13,5 %) a meghatározó. 

 

6.2. Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi 

mérlege (bevételi oldal): 

 

Bevételi jogcímek
Eredeti 

előirányzat
Mód. előir. Teljesítés

Teljesítés 

%-ban

Összetétel 

alakulása

 Működési célú támogatások 8 885 9 060 9 060 100,00% 14,89%

Átvett pénzeszközök 2178 3 381 3 381 100,00% 5,56%

Telekadó 1 000 1 100 1 100 100,00% 1,81%

Helyi iparűzési adó 3 500 5 444 5 444 100,00% 8,95%

Gépjármű adó 850 1 019 1 019 100,00% 1,68%

Magánszemély kommunális adó 600 648 648 100,00% 1,07%

Pótlék, bírság 20 82 82 100,00% 0,13%

 Közhatalmi bevételek összesen 5 970 8 293 8 293 100,00% 13,63%

Működési bevételek 595 1 264 1 127 89,16% 1,85%

Felhalmozási bevétel 20 000 22 950 22 950 100,00% 37,73%

Finanszírozási bevétel 15 000 16 022 16 022 100,00% 26,34%

Költségvetési bevételek összesen 52 628 60 970 60 833 99,78% 100,00%  
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Telekadó 1 100 1 100 0

Helyi iparűzési adó 5 444 4 832 612

Gépjármű adó 1 019 1 019 0

Magánsz. kommunális adó 648 648 0

Pótlék, bírság 82 82 0

 Közhatalmi bevételek összesen 8 293 7 681 612

2016. évi adók (e Ft) Mérleg Analitika Eltérés

 

 

Eltérés a helyi iparűzési adó soron van 612 e Ft, amely egyenlő a 2016. évi 

túlfizetések nyitó összegével. 

Az előlegként nyilvántartott túlfizetéseket 2016. december 31.-vel a következő 

szerint rendezték: 

- Ezt a túlfizetést a 36712 főkönyvi számlán tartották nyilván, mely 

költségvetési bevételként könyvelésre kerültek.  

- A mérleg valódisága érdekében ezeket a túlfizetéseket rendezték, de a 36712 

főkönyvi számláról csak a költségvetési bevételekkel szemben lehetséges a 

kivezetés, ezért a B353 számlán az egyenleg ezzel az összeggel növekedett. 

  

Azonban a 2017. évi költségvetésben már a túlfizetésnek megfelelő összeget 

céltartalékba helyezték. 

 

2016-ban a bevételi jogcím alakulását és az előirányzat teljesítési adatokat 

bemutató táblázatban az önkormányzat költségvetési bevételeinek a teljesítése 

közel 100 %-os volt, ezen belül a helyi adók is minden adónemnél 100 %-on 

teljesültek a módosított előirányzathoz képest. 

A költségvetési bevétel legnagyobb részét a felhalmozási, a finanszírozási, a 

működési és a közhatalmi bevételek, azon belül főleg a helyi iparűzési adóból 

származó bevételek teszik ki. 
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Az Önkormányzat a közhatalmi bevételeinek növelési lehetőségeit csak úgy 

tudja megteremteni, ha olyan helyi adó rendszert működtet, amely megfelel a 

helyi adópolitikai elvárásainak és hatékony eszköze az Önkormányzat saját 

forrása növelésének úgy, hogy figyelembe veszi a helyi gazdálkodó szervezetek 

és a lakosság teherbíró képességét is. 

 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a vizsgált időszakban az önkormányzat 

költségvetési bevételei közel 100 %-on teljesültek és a finanszírozási, bevételek 

valamint a felhalmozási bevételek teszik ki a legnagyobb részét. 

 

7. A közhatalmi bevételek összetétele 

 

Adónemek Megoszlás e Ft

Telekadó 16% 1 087

Helyi iparűzési adó 63% 4 401

Gépjármű adó 12% 847

Magánsz. kommunális adó 8% 584

Pótlék 0% 17

Közhatalmi bevételek 100% 6 936

2015. Veszprémfajsz Község Önkormányzat
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Adónemek Megoszlás e Ft

Telekadó 13% 1 100

Helyi iparűzési adó 66% 5 444

Gépjármű adó 12% 1 019

Magánsz. Kommunális adó 8% 648

Pótlék 1% 82

Közhatalmi bevételek 100% 8 293

2016. Veszprémfajsz Község Önkormányzat

 

 

Telekadó 13 %

Helyi iparűzési adó 

[66 %]

Gépjármű adó; 12  

%

Kommunális adó 8 
%] Pótlék []

2016. Adónemek

 
 

 

A táblázat és a diagram is jól mutatja, hogy az önkormányzatnak mind két 

évben az adókból származó bevételek nagy részét (63-66 %) a helyi iparűzési 

adó teszi ki, ehhez képest a többi adó nem képez jelentős bevételt.  

A telekadó 13-16 %, gépjárműadó 12 % és a magánszemély kommunális adója 

8 %, ami nagyságrendekkel kisebb bevételi forrása az önkormányzatnak a 

vizsgált időszakokra vetítve. 
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8. Az adótartozások behajtására tett intézkedések 

 

8.1. Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatban az alábbi végrehajtási 

cselekmények foganatosíthatók: 

 

 Azonnali beszedési megbízás benyújtása 

Gondot okoz a beszedési megbízás esetében, hogy az önkormányzat, mint 

adóhatóság nincs birtokában az adózók bankszámlaszámának. A számlavezető 

bankok kötelessége az állami adóhatóságok értesítése az adózók bankszámláiról. 

Az állami adóhatóságok az Art. 10. §-ban foglaltak szerint külön kérésre 

kötelesek erről tájékoztatni az önkormányzatot. 

 

 Jelzálogjog bejegyzés 

 

 Felszámolási eljárás kezdeményezése 

Az ellenőrzés általános tapasztalata szerint a felszámoltatási eljárás a társas 

vállalkozásokkal szemben hatékony eljárás, ezt az önkormányzatok csak ritka 

esetben alkalmazzák. Az eljárást az 1991. évi XLIX. törvény szabályozza.  

Ennek alapján, ha az adós fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ez 

bizonyítható, az illetékes bíróságnál kezdeményezni lehet a felszámolási 

eljárást, és az adósság fedezetének biztosítására vagyonfelügyelő kirendelését 

kezdeményezheti az adóhatóság. 

A felszámolás fontosabb szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 Bírósági megkeresés esetén a felszámolási eljárásba való bekapcsolódás 

 Behajtó társasággal történő kapcsolat felvétel, megbízási szerződés 

 Munkabér, vagy más jövedelemből letiltás 

 Forgalmi rendszám ideiglenes bevonása 
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Az egy éven túl fennálló gépjárműadó tartozás esetében az illetékes 

Okmányirodát kell az adóhatóság vezetőjének megkeresni a gépjármű 

forgalomból való kivonatása ügyében. 

Az eljárás alapja: az elsőfokú önkormányzati adóhatóság bizonyítja, hogy az 

adós felé kivetette a gépjárműadót, majd miután az nem fizette meg, fel is 

szólították az adósság rendezésére, de a felszólítás eredménytelen volt.  

 

 Végrehajtási eljárás 

 

Jogszabály biztosítja azt a lehetőséget, hogy az önkormányzati adóhatóság 

megkeresése alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást indít az 

önkormányzati követelés behajtása érdekében, azaz a NAV partner 

adóhatóságként eljár az adósokkal szemben. 

 

A NAV a helyi adózókról információkat adhat az önkormányzatnak. 

Információ lehet a társas vállalkozók társasági adóbevallása, az egyéni 

vállalkozók jövedelemadó bevallása, vagy tájékoztató létezésükről, 

működésükről.  

 

A fenti eljárásokról az Art. 54. §, 151. §, 161.§ és 161/A. § -ai rendelkeznek.  

Az önkormányzat havonta egyszer keresheti meg az állami adóhatóságot 

behajtási kéréssel. 

 

 Az ellenőrzés megállapítja, hogy az előzőekben ismertetett módszereket 

(kivéve a fizetési felszólítást) nem alkalmazták az önkormányzatnál. 
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 Az önkormányzatnál az adóbefizetések teljesítése érdekében tett 

intézkedések a következőképpen alakultak:     

2015 2016

Fizetési értesítés 170 175 103%

Fizetési felszólítás 10 3 30%

Részletfizetés 0 1 0%

Letiltás munkabérből 0 1 0%

Incasso 0 0 0%

Forgalomból kivonás 0 0 0%

Behajtás más Önk. bevonásával 0 0 0%

Végrehajtásra átadás 0 0 0%

Zálogjog bejegyzés 0 0 0%

Behajthatatlan 0 0 0%

Összesen 180 180 100%

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

Intézkedések
esetszám Változás    

2015. évhez 

 

 

A 2016. I. félévi befizetések teljesítéséhez február elején 175 adózónak küldtek 

fizetési értesítő levelet az esedékes adó befizetéséről, a határidő és az 

adómértékének feltüntetésével. Ez valamennyi adót, tartozást magában foglalta.  

Az  elmaradások rendezése miatt 2016-ban mindössze 3 db fizetési 

felszólítást küldtek ki, egyéb intézkedés nem történt a vizsgált időszakban. 

A hátralékok és túlfizetések közötti átvezetéseket az egyes adózók esetében 

rendben elvégzik. 

 

A kintlévőségeket folyamatosan meg kell próbálni behajtani a munkáltatón, 

nyugdíjfolyósítón keresztül, melyre a gyakorlatban még kísérletet sem 

tettek. Ezt bizonyítja, hogy a munkabérből való letiltásra tett intézkedések 

száma mindössze egy volt. 

A vizsgált időszakban nem fordult elő, hogy az adótartozást végrehajtásra, 

zálogjog bejegyzésre, incassóra adták át.  
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Gépjármű adótartozás esetében a vizsgált időszakban nem élt az 

önkormányzat a gépjármű forgalomból való kivonásának lehetőségével és a 

telekadó tartozás esetében a zálogjog bejegyzés lehetőségével. 

 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a  kintlévőségek behajtására tett 

intézkedések száma jelentéktelen. A vizsgált időszakban érdemi intézkedés 

nem történt. 

 

Az ellenőrzés a behajtás hatékonyságának javítása érdekében a következőket 

javasolja:  

 

- Egyes adónemmel, behajtási módszerrel következetesebben 

célszerű foglalkozni. 

 

- A gépjárműadó (76 %) fizetési kötelezettségből fennálló hátralék 

jelentős, mert a hátralék behajtása nem folyamatos. A 

vállalkozások esetében a gépjárműadó vonatkozásában a forgalmi 

engedély ideiglenes bevonása, a felszámolás kezdeményezése lehet 

ösztönző eszköz, mely szinte minden esetben a tartozás rendezését 

eredményezi. 

 

- Az ellenőrzés tapasztalata szerint a gazdasági társaságok a 

felszámolási eljárás indítása esetén – amennyiben pénzforrás 

visszatartás miatt nem fizetnek – általában rendezik a felhalmozott 

hátralékot. 

 

- Az elmaradt iparűzési adóbefizetések (93 %) oka általában a 

vállalkozások előző évhez viszonyított árbevétel csökkenése, mely 
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alapján az utólagosan mérséklésre kerülő adóösszeg miatt nem 

fizetnek a vállalkozók. A tartós hátralékkal rendelkezők esetében 

banki inkasszóval vagy önálló bírósági végrehajtó bevonásával 

történhet eredményesen a behajtás. 

 

 

9.  Az adóhátralék és a túlfizetések alakulása 

 

A következő táblázat és ábra a 2016. évi adókintlévőségek alakulását mutatja: 

 

   

Adónem ezer Ft-ban 2015. 2016. Változás  

Telekadó 22 40 182%

Helyi iparűzési adó 335 139 41%

Gépjárműadó 210 51 24%

Magánsz. komm. adó 60 5 8%

Pótlék 117 75 64%

Összesen 744 310 42%

2016.  Veszprémfajsz Község Önk. hátralékok alakulása
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A diagramból és a táblázatból látható, hogy az adókintlévőségek 2015. évi 

adatokhoz viszonyítva jelentős csökkenése (átlagosan 58 %-kal mérséklődött) 

tapasztalható. Jogcímenként vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a 

kintlévőségek a telekadó esetében jelentős mértékben (80 %-kal) megnőtt. 

 

Az egyes adónemek tekintetében a hátralékok csökkenése tapasztalható, 

ami elsősorban az elévült adóhátralékok kivezetéséből adódik.  

 

Az adókintlévőség főleg a helyi iparűzési adó II. félévi előleg befizetésének 

köszönhetően csökken év végére.  

Az elavult, 1995-ös DOS program hátralékként, kintlévőségként kezeli a még 

nem esedékes szeptember 15-ig fizetendő adóelőlegeket. 

 

 

 A túlfizetések alakulása 2016. évben ezer Ft-ban: 

 

Adónem 2015. 2016. Változás  

Telekadó 28 95 339%

Helyi iparűzési adó 466 312 67%

Gépjárműadó 82 55 67%

Magánsz. komm. adó 11 7 64%

Pótlék 3 3 100%

Összesen 590 472 80%

2016.  Veszprémfajsz Község Önk. túlfizetések  e Ft-ban
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A 2016. évben átlagosan 20 %-os csökkenés tapasztalható a túlfizetéseknél a 

bázis évhez viszonyítva. A helyi iparűzési adó esetében magas a túlfizetési 

arány, amit vizsgálva szintén elmondható, hogy félévi részletekben adóelőleget 

kell fizetni, majd december 20. napjáig kell azt, az éves fizetendő adó összegére 

kiegészíteni.  

 

Az adóhátralékok és túlfizetések listáit elemezve megállapítható, hogy több 

esetben tartalmaztak olyan adózót, akinek a hátraléka nem érte el a 100 Ft-

ot, illetve elévültek, ezeket törölni kell az állományból.  

Az értékhatár 100 Ft, ami azt jelenti, hogy a nyilvántartásból a 100 Ft alatti 

összegeket törölni lehet, következésképpen az összeghatárt el nem érő 

tartozásokat fel sem kell venni a nyilvántartásba az Art. 2. sz. melléklet, II. pont 

alapján. 

 

A 2014. január 1-től hatályos Áhsz. 1. § 1. pontja a behajthatatlan követelés 

új fogalmát vezette be, amely szerint többek között behajthatatlan az a 

követelés, 
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- amely kis összegű és a behajtás költsége magasabb, mint a behajtás 

várható eredménye, 

- amelynél az adós nem található a megadott címen, és a felkutatás 

igazoltan nem járt eredménnyel. 

 

Áhsz: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában 

1. Behajthatatlan követelés 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. 

pont a)-d), f) és g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető 

behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és 

a végrehajtást szüneteltetik, 

b) - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések 

tekintetében - az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a 

végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan 

behajtható összegével, és 

c) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem 

található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. 

 

Az ellenőrzés javasolja a hátralékos listák rendszeres felülvizsgálatát a fentiek 

figyelembevételével. 

 

Az elévült tartozások nagy része esetében a következő, Art. 164. § (6)-ból 

idézett szabály szerint kell eljárni: 

 
„Az adótartozás végrehajtásához, ………….való jog az esedékesség naptári évének utolsó 

napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási 

cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.” 

 

 Az ellenőrzés javasolja, hogy az idézett jogszabály alapján vizsgálják meg 

tételesen a tartozások listáját és amennyiben az előző szempontok szerint 

indokolt, úgy határozattal töröljék a hátralékot az Art. vonatkozó előírása 

alapján. 
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A törléssel tovább fog javulni a behajtás eredményességét és a kintlévőségek 

arányát bemutató viszonyszám. 

 

A NAV részére behajtás céljából átadott hátralékos listán sem kell szerepeltetni 

a kisösszegű és az elévült tételeket. 

 

Javasoljuk, hogy a törölt követelésállományt az úgynevezett nullás 

számlaosztályban – amelynek egyenlege a mérlegben nem szerepel – 

nyilvántartani, hogy az esetleges befizetések nyomon követhetőek legyenek.  

 

 

 

 

Összefoglalás, következtetések: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata illetékességi területén bevezetett helyi 

adók esetében rendelkeznek a jogszabályi előírásoknak megfelelő adó 

rendelettel és az ehhez kapcsolódó szabályzatokkal. 

 

Az adóanalitika szúrópróbaszerű vizsgálata során az ellenőrzés megállapítja, 

hogy az adózók nyilvántartása és az adófolyószámlák kezelése és  az analitikus 

nyilvántartások dokumentálása nem megfelelő, hiányos. 

 

A gyakorlatban megkülönböztetik az adósok minősítése kapcsán a 

folyamatosan működő és a nem folyamatosan működő adósokat.   
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Az adóhátralékok és túlfizetések listáit elemezve megállapítható, hogy 

tartalmaztak olyan adózót, akinek a hátraléka nem érte el a 100 Ft-ot, illetve 

elévültek, ezeket törölni kell az állományból.  

 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a vizsgált időszakban az önkormányzat 

költségvetési bevételei közel 100 %-on teljesültek és ezen belül is a közhatalmi 

bevételek jelentős részt képviselnek. 

 

Az adósságállomány változásának évenkénti, illetve adónemenkénti 

vizsgálatából megállapítható, hogy az önkormányzatnál a hátralékok 

beszedésénél nagyon változó hatékonyságú munkát végeztek. A 

bevétel/kivetés aránya 12-102% között változik.  

 

Az analitikus nyilvántartásokból készült a vizsgált időszakban év végén a 

főkönyvi könyvelés felé feladás, ami tartalmazta az időszak alatt az adósok 

állományában bekövetkezett növekedéseket, valamint a csökkenéseket jogcímek 

szerint és megtörtént az adategyeztetés. 

 

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a behajtás hatékonyságának javítása 

érdekében a jelentésben javasolt módszereket (kivéve a fizetési felszólítást) 

nem alkalmazták az önkormányzatnál. 

 

Összességében megállapítható, hogy a pótlékoknál is tapasztalható alacsony 

fizetési hajlandóság és általában a gyenge behajtási tevékenység nem csak 

adóhiány növekedést jelent, hanem az adómorál gyengülését is jelenti, amit 

a minden  adónemnél tapasztalható éven túli tartozás nagyon magas aránya 

is mutat. 
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A beszedés/kivetés aránya a telekadót kivéve nem közelíti meg a 100 %-ot, 

a többi adónemnél a teljesülés nagyon alacsony, ami szintén a nem 

megfelelő behajtási tevékenységnek tudható be. 

 

 

 

 

 

Javaslatok: 
 

 

3. Javasolom, hogy a behajtás hatékonyságának növelése érdekében a 

jelentésben felsorolt behajtási cselekmények mindegyikét dokumentáltan 

alkalmazzák folyamatosan a gyakorlatban. 

 

4. Javasolom, hogy az önkormányzatnál számoljanak el egyszerűsített 

értékelési eljárás során értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév 

utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi 

bevételekre vonatkozó követelésekre a szabályzatban rögzített módon. 

 

5. Javasolom, hogy az adóügyi előadó az adóanalitika alapján készült 

listákat, kimutatásokat, időszaki zárásokat dokumentáltan, lefűzve tárolja. 

 

 

6. Javaslom, hogy rendszeres időközönként kerüljön sor az adóbehajtási 

eljárások lefolytatására kötött megbízási szerződések (megállapodások) 

felülvizsgálatára, megújítására és pénzügyi ellenjegyzésére. 

 

7. Javasolom, hogy részletesen és adózónként vizsgálják meg a pótlékok 

keletkezésének idejét, ha az összeg nem éri el a törvényben előírt 

értékhatárt vagy elévült, írják le.  
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8. Az ellenőrzés javasolja, hogy az Art. vonatkozó előírásai alapján 

vizsgálják meg tételesen a tartozások listáját és amennyiben indokolt, úgy 

határozattal töröljék a hátralékot. 

 

9. Javasolom, hogy a törölt követelésállományt az úgynevezett nullás 

számlaosztályban – amelynek egyenlege a mérlegben nem szerepel – 

nyilvántartani, hogy az esetleges befizetések nyomon követhetőek 

legyenek.  
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Megismerési záradék 

 

Alulírott Nagy Krisztina jegyző kijelentem, hogy az adóhatóság 

tevékenységének, adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről 

készült jelentés-tervezet tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy 

 
*A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek. 

 
*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) 

bekezdése értelmében a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 

napon belül köteles vagyok észrevételeimet megküldeni a belső 

ellenőrzési vezető részére. 

 

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell 

tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül. 

 

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti 

egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében 

az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési 

tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső 

ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

 

2017. ……………….. 

       ………………………………… 

               

         jegyző 
 

 

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni. 
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1. sz. melléklet 
 

1. Felszámolási eljárás kezdeményezése társas vállalkozásokkal szemben  

 

Az ellenőrzés általános tapasztalata szerint a felszámoltatási eljárás a társas 

vállalkozásokkal szemben hatékony eljárás, ezt az önkormányzatok csak ritka esetben 

alkalmazzák. Az eljárást az 1991. évi XLIX. törvény szabályozza. 

 

A felszámolással való fenyegetettség esetén az adós 

- vagy megfizeti a tartozását, ha tovább akar működni, 

- vagy nem fizet, ebben az esetben felszámolják, a követelést nem kell 

tovább nyilvántartani. 

 

A. változat: 

Ha az adós fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ez bizonyítható, az illetékes 

bíróságnál kezdeményezni lehet a felszámolási eljárást.  

Az adósság fedezetének biztosítására vagyonfelügyelő kirendelését kezdeményezheti az 

adóhatóság a bíróságnál. 

A vagyonfelügyelő megakadályozza a „vagyonkimentést”. 

A fizetési kötelezettség bizonyításának eszköze olyan fizetési felszólítás, amelyet az adós 

nem utasított vissza, vagyis elismerte a követelés jogosságát. 

 

B. változat: 

Felszámolás kezdeményezhető akkor is, ha az adózó az általa bejelentett székhelyen, 

telephelyen nem található meg, és ez a bíróság előtt hitelt érdemlően bizonyítható. Hitelt 

érdemlő bizonyíték a tértivevényes küldemény postai visszaszolgáltatása „címzett nem 

található”, vagy „címzett nem kereste” felirattal. 
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Az eljárásról: 
 

 Az eljáró bíróság a területileg illetékes bíróság gazdasági kollégiuma. 

Alapja: a hitelező (ebben az esetben az önkormányzat) keresete. 

A keresetet csak akkor fogadják el, ha  

- a bizonyítékok egyértelműek, 

- a beadványt ügyvéd készítette, ezért megfelel a formai előírásoknak. 

 

 A bíróság értesíti az adóst az eljárás kezdeményezéséről, és lehetőséget ad az 

adósság rendezésére. Az adósság megfizetése esetén az ügy rendeződik. 

 

 A fizetés elmaradása esetén az illetékes bíróság közzéteszi a felszámolás 

megkezdését a Cégközlönyben. A felszámolás kezdését, a felszámoló kijelölését 

célszerű figyelni, mert aki előbb jut információhoz, több esélyt kaphat a követelésének 

rendezésére. A Cégközlöny mellett információhoz lehet jutni az internetes 

céginformációból is. (KIM honlapja)   

 

 Joga van az önkormányzatnak a felszámolás folyamatában adóellenőrzést végezni. 

Ebben az esetben a már ismert követelésen túl további adóhátralék is megállapítható. 

 

 A kezdeményező önkormányzatnak is gondoskodnia kell arról, hogy követelését 

(esetleg követeléseit) bejelentse a felszámolónál. 

 

 A felszámolás első szakaszának végén közbenső mérleget kell készítenie a 

felszámolónak a vagyoni helyzetről, erről a hitelezőket (esetünkben az 

önkormányzatot) értesíteni kell. A hitelezők a mérleg tartalma ellen (elsősorban a 

vagyoni értékek és a tartozások miatt) kifogást emelhetnek. 

 

 A felszámolás végén záró mérleg készül, ekkor kapnak értesítést a hitelezők a 

követelésük rendezésének mértékéről, esetleg az adós fizetőképtelenségéről. 

 
 Az adósság rendezésének függvényében a követelés egésze, vagy egy része leírható.  

A leírás további feltétele a felszámolás zárására vonatkozó jogerős bírói végzés. 
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Ha az adós egyéni vállalkozó, az önkormányzati adóhatóság kérheti az adószám 

felfüggesztését, illetve megszüntetését.  

A hátralék behajtásra lehetőséget biztosít a végrehajtás.  

 

 

2. Végrehajtási eljárás 

 

Az állami adóhatóság az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján megindítja a 

végrehajtási eljárást. 

 

A megkeresés általános feltételei: 

- a megkeresés havonta fogadja a NAV,  

- az összegnek legalább 10 e Ft-nak kell lennie, 

- a NAV a végrehajtás előtt megkísérli a nála lévő adótöbbletből rendezni a 

követelést.  

 

A végrehajtást a következő okiratokkal kell kezdeményezni: 

- önadózás esetén a bevallás, 

- az adózóval közölt adóhatósági adó-megállapítás, 

- az adóhátralék miatt keletkezett pótlék és kamat az ezekre vonatkozó okirat 

alapján. 

 

A behajtás alapfeltétele: a behajtást kérő és az adózó azonosítóinak és a tartozás adatainak 

pontosnak kell lennie. 

Ha az önkormányzatnak tudomása van arról, hogy más adóhatóság közigazgatási területén 

vagyona van az adósnak, a végrehajtás ott is kezdeményezhető. 

Eredményes végrehajtás esetén NAV a behajtott tartozást haladéktalanul átutalja az 

önkormányzatnak. 
Az eredménytelen végrehajtásról is tájékoztatást kap az önkormányzati adóhatóság. 

A végrehajtás költségei az adózót terhelik. 

 

 

 


