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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi
adók. Uzsa településen 2014. évben 2 helyi adót (építményadó, helyi iparűzési adó)
működtetett az Önkormányzat.
Az építményadó mértéke: 750 Ft/m2
Iparűzési adó az adóalap 2%-a.
Helyi adókhoz hasonlóan kell kezelni a gépjárműadót, mely átengedett központi adó, mértéke
2014. évben nem változott. A törvény szerint személygépkocsik és motorkerékpárok esetén az
adó alapja gépjármű hatósági nyilvántartásában kW-ban kifejezett teljesítménye.
Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű
a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben
345 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 8-11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 12-15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 16. naptári évtől
140 Ft/kilowatt.
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a tehergépjármű vonatkozásában az adó
mértéke 1.380 Ft/100 kg. Kedvezményben részesülnek a „légrugóval” rendelkező
tehergépjárművek, részükre maradt az 1.200 Ft/100 kg adómérték.
2014. évben a gépjárműadó bevétel 40%-a maradt az Önkormányzatoknál.
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A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak:

1.) Adózók száma, KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2014.12. 31-ig (e Ft-ban)

Adónemek
Építményadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék
Idegen bevétel
Bírság
Talajterhelési díj
Összesen

Adózók
száma

Folyó évi kivetés

Befolyt

6
38
129
68
20
5
1

6162
29633
2454
0
0
0
11

6165
29181
2570
22
115
20
11

267

38260

38048

2. Hátralék alakulása 2014. évben (Ft-ban):
Adónemek
Építményadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék
Egyéb bevétel
Idegen bevétel
Bírság
Összesen

Nyitó hátralék
2014.01.01.
0
525688
727540
510705
0
621820
25000
2410753

Záró hátralék
2014.12.31.

Különbözet

0
473738
719083
561590
0
542486
15000
2311897

0
-51950
-8457
50885
0
-79334
-10000
-98856

3) ADÓBEVÉTELEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA
Adónemek

%

Épitményadó

19,31

Helyi iparűzési adó

91,42

Gépjárműadó

8,05

Késedelmi pótlék

0,07

Idegen bevételek

0,36

Bírság

0,06

Talajterhelési díj

0,03
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4.) BEHAJTÁS 2014.12.31-ig.

Behajtás típusa

Behajtási cselekmény száma

felhívás

156

inkasszó, pénzintézet
megkeresés

13

munkabér letiltás

12

nyugdíj letiltás

7

gépjármű forgalomból
kitiltás

9

Egyéb (adatkérés oep,
bankok, telefon)

68

összesen

138

Kiegészítések:
-Uzsa községben a 2014. évre tervezett adóbevételek teljesültek. A legfontosabb helyi adó az
iparűzési adó, melyből a 2014. évben 29.181 e Ft folyt be.
Építményadóban , illetve gépjárműadóban kivetett és befolyt összeg a tavalyi évhez
hasonlóan alakult. (Viszont gépjárműadóban 2013. évtől kezdődően csak a gépjárműadó
bevétel 40%-a maradt az Önkormányzatoknál.) A helyi adó (egyéb, idegen bevételek nélkül)
hátralék összege a tavalyi évhez viszonyítva kis mértekben csökkent.
Az idegen bevételek (adók módjára behajtandó köztartozások: rendőrségi közigazgatási
bírságok, szabálysértések, hulladékszállítási díj stb.) közül 2012. évben került sor az
Önkormányzatot illető (2007-2011. évekre fizetendő) hulladékszállítási díj adók módjára
történő behajtásának átadására, melyből 2014. évben 35 e Ft (2012-13. évi behajtással
összesen: 288 e Ft) összeg került behajtásra. A fennmaradó hátralék összegre (dec. 31-i
állapot szerint 247 e Ft) amely már csak 9 adózót érint, akiknél a behajtás ezidáig nem
vezetett eredményre, a végrehajtási eljárás folytatódik, várhatóan az ingatlanra történő
jelzálogjog bejegyzésével.
A hátralékosok listáját évente több alkalommal megküldjük a NAV felé, igy amennyiben az
adózónak a NAV-tól visszajáró többlete lenne, úgy az Önkormányzat jogosult erre az
összegre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2015. január 20.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2015. (II. …..) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
„A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2014. évi
befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést és a
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

Lesenceistvánd, 2015. február

Szántói Imre
polgármester
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