Letelt egy fontos adófizetési határidő és Egerben
bizakodásra adhatnak okot a 2013. első negyedévének
önkormányzati adóbevételi adatai.
Heves megye székhelyén 1992. évtől működik a helyi adóztatás intézménye, amely gazdasági
alapot szolgál Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közszolgáltatások
biztosítására, a városüzemeltetésre és az intézményműködtetés ellátására. Az adók egy
részének befizetésére szolgáló időpont (2013. március 18.) lejárt, így számot lehet vetni a
teljesítési mutatókra és egyes gazdasági folyamatokra.
Az önkormányzati adóhatóság adónemenként 64.137 „adótárgy” (ingatlan, gépjármű,
vállalkozás stb.) és 41.569 adózó ügyét kezeli. Egyes adók, díjak esetében központi egységes
szabályozás alapján (pl.: gépjárműadó, köztartozások behajtása, eljárási illetékek fizetése stb.)
történik az adóztatás, míg mások esetében (pl.: helyi adók) törvények mellett helyi rendeletek
is szabályozzák az adók nagyságát, mértékét, kedvezményeit.
2012. évre 3814,5 millió forint adóbevételt tervezett az önkormányzat, ami 179,3 millió forint
többlettel teljesült. Az iparűzési adóban mutatkozó decemberi előleg-kiegészítések nagysága,
valamint az elsősorban a különadó fizetésre kötelezett adózók építményadójának emelkedése,
és az idegenforgalmi adó összegének változása miatt a 2013. évre tervezett helyi adók
előirányzata – a megelőző évhez képest - 162 millió forinttal növekedett. Ugyanakkor ez évtől –
az önkormányzatoktól átvett feladatok miatt - az önkormányzatnál maradó gépjárműadó
bevételek csökkentek, hiszen az ebből származó bevétel 60%-át már a központi költségvetés
felé kell átutalnia az önkormányzatnak. A városnál maradó gépjárműadó bevételi előirányzat
224 millió forinttal kisebb, mint a tavalyi évben. Összességében 2013. évre 3.750 millió forint
önkormányzati adóbevétellel számol Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A 2013-as adóév első három hónapjában a tervezett adóbevételek 42,9%-a folyt be az
önkormányzat számláira. (Tavaly az első negyedév időszakában 40,3%-os nagyságot mutatott a
teljesülés százalékos nagysága, így némileg kedvezőbbek a teljesülési mutatóink.)
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2013. év első három hónapjában 66,8 millió forinttal több bevétel realizálódott az
önkormányzatnál, mint volt a 2012. hasonló időszakában annak ellenére, hogy a városnál
maradó gépjárműadó bevételek jelentősen csökkent.
A beérkezett helyi adóbevételek 72,5%-az iparűzési adó befizetésekből származott és ebben
az adónemben mutatható ki a legnagyobb bevételi növekmény is a maga 107 millió forintos
többletével. Az ingatlanok után előírt helyi adókból (építményadó és telekadó) 58 millió
forinttal magasabb bevétel érkezett, mint a megelőző évben. A kedvezőtlen időjárás ellenére,
több mint 2 millió forinttal nagyobb idegenforgalmi adóbevétel érkezett számláinkra, mint
volt az előző év hasonló időszakában. A gépjárműadóban az adóbevétel (teljes, nem csak az
önkormányzatnál maradó része) minimálisan csökkent, hiszen a járművek száma és a
személygépjárművek életkorából eredő kedvezőbb mérték befolyásolja az adó számítását és
annak nagyságát.
A főbb adónemek bevételeinek alakulása 2011-2013. évek első negyedéveiben
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Az előző évekhez hasonlóan az adózók egy része - az idén is - elmulasztotta azt, hogy
adófizetési kötelezettségének határidőre eleget tegyen. A következő hetekben az
önkormányzati adóhatóság valamennyi nagyobb adótartozással rendelkező adózóját
kiértesíti és felhívja a figyelmüket az önkéntes adófizetésre. Előtte - külön kérelem nélkül
- az adóhatóság az adószámlákon esetlegesen meglévő túlfizetéseket átszámolja az esedékes
tartozással rendelkező számlákra, így is csökkentve az adózók fizetési terhét. A
tartozásállomány 83,9%-a gazdálkodóktól, 16,1%-a magánszemélyektől származik, ez az arány
egyébként nagyjából megegyezik azzal, hogy a bevételek is hasonló arányban érkeznek a
gazdálkodók (87,4%) és háztartások (12,6%) viszonylatában. A tőketartozások 47 %-a
felszámolási eljárás alá került gazdálkodó szervezeteknél lelhető fel, itt kevés esély mutatkozik
arra, hogy a követelések megtérüljenek.
Eger, 2013. április 10.
KORSÓS LÁSZLÓ sk.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője
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