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Időarányosan jól alakultak Egerben
az első negyedéves adóbevételek
A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi
adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot. A vagyoni típusú és az idegenforgalmi
adóbevételek csekély mértékben növekedtek. Az első negyedéves pénzügyi zárást követően
az adózói befizetések 1.654.696 ezer forinttal gyarapították a város büdzséjét. Az
adóbevételek döntő részét az iparűzési adóbevételek (67,4%-át) és a vagyoni típusú helyi
adóbevételek (26,6%-át) adták. A befizetések 85,8%-a gazdálkodóktól érkezett.
Az adózói adóbefizetések jelentősen egyszerűsödtek azáltal, hogy bővültek az adófizetési
lehetőségeink, azaz az önkormányzat és a hivatal által biztosított „kényelmi
szolgáltatásaink köre”. Az átutalással és a csekkel történő befizetések mellett lehetőség van az
ügyfélszolgálaton bankkártyás befizetés teljesítésére, valamint az adózóknak kiküldött
leveleinkben lévő csekkek már QR kóddal voltak ellátva, így okos alkalmazásokon is lehetett
befizetést indítani. Az ügyfélkapun regisztrált adózóinknak lehetőségük van elektronikus
rendszeren (E-ado) keresztül online bankkártyás befizetésre is. Egyre többen éltek is ezekkel a
„sorban állás nélküli” lehetőségekkel.

Forrás: Eger MJV Önkormányzati Adóhatósága

adónem
Vagyoni típusú adóbevételek

2013 03 31
404 185 359

2014 03 31
403 811 919

2015 03 31
436 023 178

2016 03 31
440 008 873

Idegenforgalmi adóbevétel

19 384 505

23 477 349

29 084 183

30 351 885

Helyi iparűzési adóbevétel

1 119 806 329

1 055 315 017

1 122 675 776

1 114 726 046

1 543 376 193

1 482 604 285

1 587 783 137

1 585 086 804

59 797 604

59 706 957

67 443 834

64 836 904

4 125 092

5 010 880

6 297 902

4 772 900

1 607 298 889

1 547 322 122

1 661 524 873

1 654 696 608

Helyi adóbevételek összesen
Átengedett adók összesen
Késedelmi pótlék, bírság
Önkormányzat adóbev összesen
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Összességében 2016. március 31-ig az éves előirányzat 38,7%-a teljesült. Egyúttal az
önkormányzati adóhatóság 2016. évben a központi költségvetésnek 95,8 millió forint
gépjárműadó bevételt, 1,7 millió forint közigazgatási hatósági illetéket, illetve más közigazgatási
szerveknek 1,4 millió forint adók módjára behajtandó köztartozást utalt át. Az adózók felé 3,1
millió forint összegben adó visszautalása is történt.
Míg múlt év végén az adózói folyószámlákon 263 millió forint összegben tartott nyilván
túlfizetést adóhatóság – ennek 91%-a az iparűzési adót érintette - addig ez 2016. március 31-re
93 millió forinttal csökkent. Miután a túlfizetés összege az idei előírásokat csökkenti, ennek
következtében az adózóknak ennyivel kisebb összegeket kellett pénzügyileg teljesíteniük.
Az E-ado rendszerünk nagyban könnyítette az adózóinknak a pénzügyi teljesítéseiket,
hiszen itt leellenőrizhették az önkormányzati adóhatóságunknál lévő, adózással kapcsolatos
fontosabb adataikat, bevallásaikat, befizetéseiket, aktuális folyószámlájuk helyzetét stb.
2016. évre helyi adómérték emelés, kedvezmény szűkítés nem volt, sőt egyes adóknál
bővült a kedvezményes adózás lehetősége. (Gépjárműadóban a félpótkocsik és
környezetkímélő gépjárművek után 2016. évtől már nem kell adót fizetni a tulajdonosoknak,
önkormányzati döntések következtében az építményadóban jelentősen nőtt a beruházási övezetben
lévő építmények adókedvezménye, iparűzési adóban szintén emelkedett a háziorvosok
adókedvezménye, amit már az előlegfizetés során is igénybe lehetett venni.)
2016. évben az iparűzési adóban a kisvállalkozások 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapig
– háziorvosok, védőnők 20 millió forint adóalapig - 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe. Az
Egerben bevezetett egyetlen vagyoni típusú helyi adóban – az építményadóban - az egri
lakosoknak egy lakás után 50%-os kedvezmény jár, továbbá a három vagy több gyermeket
nevelők, az öregségi nyugdíjra, a fogyatékossági támogatásra jogosultak, illetve a megváltozott
munkaképességű tulajdonosok további 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe.
A 2016. évre előírt iparűzési adóelőlegek befizetése során mindössze 63 adózó élt összesen 13,3
millió forint összegben, az adóelőleg csökkentés lehetőségével. Iparűzési adóelőleget – többnyire
a 2014. évi iparűzési adóbevallás (2015. május 31.) adatai alapján - 5.048 adózónak kellett
fizetnie.
A részletfizetést, a fizetési halasztást igénylő adózók összességében 77 millió forint értékben
kaptak fizetési könnyítést.
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A kivetéses eljárásban adóztatott adótárgyak (építmények és gépjárművek) száma némileg
emelkedett a múlt évekhez képest, annak ellenére, hogy a félpótkocsik adóztatása –
adócsökkentő intézkedésként – központilag 2016. január 1-jével megszűnt.

adóztatott gépjárművek száma
adóztatott építmények száma

2013
22 590
40 063

2014
22 782
39 952

2015
22 881
40 258

2016
23 292
40 907
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Az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is növekszik, januárban 1 772 nappal,
február hónapban pedig 1 639 nappal haladta meg a múlt év hasonló időszakát. Az adóköteles
vendégéjszakák száma 7% illetve 9%-kal növekedett, megközelítőleg ilyen arányban emelkedett
a bevallott adó összege is.
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Az adófizetési határidő leteltét (március 15.) követően, a 2016. január 1-i állapothoz képest a
100 ezer forintnál nagyobb összegű hátralékkal rendelkezők adótartozása 72 millió forinttal
növekedett. (Az önkormányzati adóhatóság április elején valamennyi nagyobb adótartozással
rendelkező hátralékos adózót felszólított az elmaradt befizetések teljesítésére.)
A vagyoni típusú építményadóban, ahol az adókötelezettség alapja a január 1-i állapot, az
alábbi grafikon mutatja, hogy hogyan alakultak - a bevallási adatok alapján - az adóköteles
alapterületek, az adóelőírások és az átlagos adómértékek 2016. évre vonatkozóan.
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Az adóztatás alá vont épületek után (40 907 db épületrész) éves adóként a záráskor 981,3 millió
forint építményadó összeg mutatható ki. Olyan adóköteles épületrészek tulajdonosai fizetik az
éves adó 52,4%-át, ahol az építményadó előírás éves szinten meghaladja az 1 millió forintot. Az
adóztatott építmények 83,3%-ának éves adókötelezettsége nem haladja meg évente a 10
ezer forintot.
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Eger, 2016. április 11.
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
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