Sajtótájékoztató
az önkormányzati adóbevételek alakulásáról
- 2012. október 15. 12.00 óra Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős
részének beszedését. E mellette más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez. A
polgármesteri hivatallal az itt élő polgárok és vállalkozások leggyakrabban az Adó Iroda munkáján
keresztül találkoznak, hiszen a nyilvántartott adózók száma 48.894. A hivatal ügyforgalmának harmada
is az adóhatóságnál képződik.
Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben érintett adózók és adótárgyak számai
Adózók száma
„Adótárgyak” száma
Építményadó
24.025
39.868
Gépjárműadó
16.562
23.307
Iparűzési adó
7450
Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

A helyi adózás struktúrája - továbbra is - három fő rendszerelemre épül, nevezetesen: a vagyoni
típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó. A Htv. és ennek felhatalmazása alapján
elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat
kizárólagos - az önkormányzati törvény szabályozásával szinkronban másra át nem ruházható - joga,
hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében, a helyi adókat vagy azok
valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adókat a következő évre módosítsa, vagy hatályon kívül
helyezze. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók 2012. évi mértékeit a helyi
sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan állapította meg - a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra is figyelemmel.
Az önkormányzat adóbevételei az időarányos teljesülésnek megfelelően alakultak, 3.638,5 millió forint
adóbevételt* használhat fel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, ez jelenleg 95,38%-os
teljesülésnek felel meg. A teljesülés százaléka jobb, mint tavaly (94%) és az azt megelőző évben (82%),
annak ellenére, hogy az idei adóbevételek a 2011. évinél 252 millió forinttal magasabb előirányzati
összegben kerültek elfogadásra.
A pénzügyi zárás számadatai reális alapot adnak arra, hogy 2012. december 31-ig az előirányzott
bevételek teljesüljenek. A befolyt, beszedett bevételek többségét - 82,9%-át – a gazdálkodók fizették.
Követelés kezelés (végrehajtás) eredményeként 217,8 millió forint adótartozás rendeződött az
idén. A múlt év hasonló időszakához képest 123 millió forinttal nagyobb összegre indított
követeléskezelést az adóhatóság. Az összes tartozás állomány 83,4%-a a gazdálkodóktól származik. A
hátralékok 46%-a a már nem működő, illetve többnyire felszámolás alatt lévő társaságoknál van
felhalmozva, ezek megtérülése nem várható. 2012. félévéig a főbb adónemekben 87,9 millió forinttal
sikerült csökkenteni a tartozásokat, ám a szeptember 15-i fizetési határidő bekövetkezte miatt ismét
114,9 millió forinttal emelkedtek a kintlévőségeink.
(* Időközben a ¾ éves zárás óta még 40 millió forint befolyt az önkormányzat számláira.)
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Eger MJV. adóbevételeinek teljesülése 2012. január 1- szeptember 30.
adatok Ft-ban

Költségvetési
előirányzat
(eredeti)

EGER adószámlái
Összesen

Tényleges
pénzforgalmi
bevétel

3 814 500 000

Teljesülés

3 640 196 171

95,43%

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

Az előző évek hasonló időszakaihoz képest jelentős a bevételi többlet. 2010. évhez képest 834,5
millió forinttal, 2011. évhez viszonyítva 287,4 millió forinttal növekedtek az adó és díj jellegű
bevételeink.
2010.09.30
2011.09.30
33 970 451
35 819 539
69 083 746
82 445 105
379 298 239
342 180 250
546 910 020 696 665 798
1 772 843 759 2 195 769 795
2 803 955 303 3 351 031 399

Kisadók, szankciók, köztartozások
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó
Helyi ingatlanadók
Helyi iparűzési adó
Összesen

2012.09.30
33 246 504
91 225 708
329 099 463
806 155 168
2 380 469 328
3 640 196 171
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Az év első 9 hónapjában könyvelt adóbevételek már meghaladják a 2009. illetve 2010. évek teljes (12
havi) bevételeinek nagyságát.
2009

2010

2011

2012 09-30

önkormányzatot megillető adóbevételek

3 491 239 621

3 528 463 059

3 911 781 823

3 640 196 171

ebből helyi adók

3 045 439 891

3 044 053 492

3 499 062 098

3 277 850 204

helyi adókból az iparűzési adó

2 441 544 995

2 359 661 537

2 659 758 523

2 380 469 328
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Önkormányzatot megillető adóbevételek 2009-2012. évek
(a 2009-2011. évre 1-12. havi adatok, a 2012. évre 1-9. havi adatok)
2380,5
3277,9

2012 09-30

3640,2
2659,8
3499,1

2011

3911,8
2359,7
2010

3044,1
3528,5
2441,5

2009

3045,4
3491,2
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Az önkormányzatot megillető bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési adóból befolyó összeg
(65,4%), de kiemelkedő a helyi építmények és beépítetlen telkek után megfizetett adórész aránya is
(22,1%). A gépjárműadó - a maga 9%-os részesedésével - a harmadik legfontosabb adóbevételi forrása a
városnak, így ennek jövő évi csökkenése már érezhető hatással lesz.
0,9%

2,5%
9,0%

Adóbevételek megoszlásának aránya 2012.09.30

22,1%
Kisadók, szankciók, köztartozások
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó

65,4%

Helyi ingatlanadók
Helyi iparűzési adó
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Az iparűzési adóból – 1-9 hó adataira figyelemmel - 183 millió forinttal nagyobb bevétel
realizálódott, mint egy évvel ezelőtt. Az ingatlanadókból befolyó összeg is 109,5 millió forinttal
szintén több, mint a tavalyi év hasonló időszakában beérkezett adók összegei.
Helyi ingatlanadókból és az iparűzési adóból befolyó bevételek alakulása

millió

(2010-2012 09 30-i nappal)

2380,5

2 500
2 195,8
2 000

1 772,8

1 500

1 000
696,7

806,2

546,9
500

0
Helyi ingatlanadók

Helyi iparűzési adó
2010.09.30

2011.09.30

2012.09.30

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

A megyeszékhely ún. adóerő-képessége (2011. évi bevallások adatai alapján) 99,7 millió forinttal
emelkedett. Örvendetes, hogy a folyamat - immár két éve - stabil növekedést mutat.
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A helyi iparűzési adóban a mikro-, kis és középvállalkozások részére 2012. évben is fenntartotta az
önkormányzat a kedvezményes adózás lehetőségét, így ők a számított iparűzési adóból 50%-os
önkormányzati adókedvezményre jogosultak, azaz a 2%-os mérték helyett, valójában 1%-os mértékkel
fizetik adójukat. Az önkormányzati kedvezményben részesülő adózói kör jelentős (4.614 vállalkozás) ,
a vállalkozások 63,5%-át érinti, ők egyébként többnyire egri vállalkozók, kereskedők.
Viszonylag csekély azon adózók száma (179), akik a forgalom, illetve termelés visszaesése miatt kértek
előlegek csökkentést (-107 millió Ft).

Eger MJV önkormányzatának adóerőképesség alakulása
(a Hipa bevallások 2009-2012. évek június 30-i adatai alapján)
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Az ingatlanok után fizetett helyi építményadó bevételeinek nagysága - a 23 megyei jogú város
adatait vizsgálva - 16. helyre rangsorolják az Eger Megyei Jogú Városban befolyó adóösszeg nagyságát.
A helyi építményadóból származó adóbevétel aránya az összes adóbevétel 22,1 %-át tette ki. Az
adóalanyok számát vizsgálva Egerben viszonylagosan magas az adózói kör, 24.025 személy/vállalkozás
adózik az ingatlanok után.
A széles körű kiterjesztés miatti magas adózói szám mellett ugyanakkor, az egyik legkisebb az egy
főre jutó átlagos építményadó mérték (302 Ft/m2/év). Ebből a magánszemélyeket terhelő átlagos
2012. évi mérték mindössze 98 Ft/m2/év, ami a törvényi mérték (1.658 Ft/m2/év) alig 5,9%-a. Az átlagos
építményadó terhelést vizsgálva –a megyei jogú városok között - Eger az utolsó a maga 21,4 ezer
forintos összegével. Ezen belül a magánszemélyek átlagos épületek utáni adóterhelését tekintve
18-ik helyen mutatható ki a város, a 5,1 ezer forintos éves adóösszegével, így továbbra is szerény helyi
adóterhelés sújtja a hevesi megyeszékhely lakosságát.
Az idegenforgalmi adóban 8,7 millió forinttal nőttek az időarányos adóbevételeink, míg a
gépjárműadóban – a járművek életkorának növekedése miatt – 13,1 millió forinttal csökkentek a
befizetett adók nagyságai. A gépjárműadóban a csökkenő trend állandósulni látszik.
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Gépjárműadóból, idegenforgalmi adóból és más kisadókból, szankciókból befolyó adóbevételek
alakulása

millió

(2010-2012 09 30-i nappal)
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ezer

A városban eltöltött és bevallott vendégéjszakák számai - a bevallási adatok alapján – 14,5 ezer
nappal nőttek a megelőző év hasonló időszakához képest. Az adókötelezettségek fokozott ellenőrzése
okán is, a két évvel ezelőtti vendégnapok számát, több mint 32 ezer nappal haladják meg az idén
bevallott, felderített vendégnapok.
2010-2012. adóévek szeptember 30-ig benyújtott Ifa bevallásai
alapján kimutatott vendégnapok alakulása
300
277,1
280
262,6
244,6
260
240
213,5
220
204,3
188,2
200
180
160
140
120
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2010
összes bevallott vendégnap száma

2011
2012
ebből adóköteles napok száma
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Az önkormányzati adóhatóság az idei évben 242,4 millió forint értékben engedélyezett fizetési
halasztást, illetve részletfizetést, ezzel is segítve a vállalkozások likviditását és magánszemélyek
megélhetését.
Üdvözlettel:
QR-kód

KORSÓS LÁSZLÓ
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője
Tájékoztatom, hogy bevallási nyomtatványokról, tájékoztatókról, központi és helyi jogszabályokról,
valamint egyéb más információkról az ado.eger.hu honlapon (QR-kód segítségével is behívható!)
tájékozódhat.
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