ÖNKORMÁNYZATI ADÓK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

BESZÁMOLÓ
(2007. év)

Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a helyi
adóztatást szabályozza. A Magyar Köztársaság Alkotmánya és az önkormányzati törvény biztosítja az
önkormányzatoknak azt a jogát, hogy a törvényben meghatározott keretek között helyi adókat
vezethessenek be. E szabályozás szervesen illeszkedik az Európa Tanács által 1985. évben elfogadott
Helyi Önkormányzatok Európai Kartájához, mely deklarálta a helyi adóztatás jogát. A Helyi adókról
szóló 1990. évi C. Törvény (Htv.) biztosítja az önkormányzat adó megállapítási jogát, amely szuverén
módon dönthet arról, hogy gazdálkodási feladatai és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében él-e
és milyen mértékben - törvényi keretek között - a helyi adóztatás eszközével. Az önkormányzati
autonómia továbbra is meghatározó garanciája az önkormányzati vagyon és a kiszámítható
pénzügyi stabilitás. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett önkormányzati adók évrıl évre
tervezhetı és biztos bevételi forrást jelentenek.
A helyi költségvetési rendszert, az önkormányzatok gazdálkodásának kereteit, - így az adókat ismindig a központi törvényhozás, vagy kormányzat határozza meg. Az állam szerepe az, hogy
megadja az adóztatási jogot, illetve átengedje annak egy részét és ellenırizze is annak gyakorlását.
Az önkormányzatok adóztatási joga, ennek megfelelıen származékos. A törvények által
meghatározott keretek szilárdsága vagy rugalmassága befolyásolja a helyi igazgatás függıségét a
központi költségvetéstıl.
A helyi adóknak elsıdlegesen a helyi közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek
arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával és minıségével. Közpénzügyek elve alapján a
folyó mőködési kiadásokat a folyó bevételek kell fedeznie.
A helyi adóztatás az önkormányzat kezében olyan lehetıség, amely a helyi vagyoni érdekeltséghez,
a kommunális fejlesztésekhez, valamint a helyi gazdasági tevékenységhez kapcsolódhat. A
szabályozás lehetıvé teszi azt, hogy a lakosság mellett, a vállalkozó (gazdálkodó) szféra egésze
adóztatható legyen.
Különbséget kell tennünk a helyi adók1 (építményadó, telekadó, iparőzési adó, idegenforgalmi adó
stb.) és önkormányzati adók2 (luxusadó, gépjármőadó, talajterhelési díj stb.) között. Míg az elsıben a
helyi képviselıtestületek befolyásolhatják az adók alanyait, alapját, mértékeit és szőkebb, vagy
tágabb kedvezményeket, mentességeket adhatnak, az önkormányzati adók esetében ilyen
jogosítványuk nincsenek. Önkormányzati hatáskörben mőködı adóknál az adózási szabályok
országosan azonos alapokon mőködnek, a bevételek pedig teljes (100%) egészében a települési
önkormányzatot illetik meg.
A helyi adózás struktúrája három fı rendszerelemre épül, nevezetesen:
a vagyoni típusú adók (ÉPA; TEA;),
a kommunális jellegő adók (MKA; IFA) és
a helyi iparőzési adó (HIPA).
A Htv. és a keretszabályozásából eredıen arra épülı önkormányzati rendeletek biztosítják az
önkormányzat helyi adókivetési jogát. Az önkormányzat kizárólagos - az önkormányzati törvény
szabályozásával szinkronban másra át nem ruházható - joga, hogy a Htv-ben meghatározott
adóalanyok és adótárgyak tekintetében,
helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse,
a már bevezetett helyi adót a következı évre módosítsa, avagy
hatályon kívül helyezze.
1
2

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megfelelı, opcionálisan kivethetı adó.
Garantáltan önkormányzatok bevételét képezı adók, amelyeket kötelezı kivetni.
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A döntési autonómiából eredıen, az önkormányzat határozza meg
az adó bevezetésének idıpontját és
idıtartamát, valamint
a törvényben meghatározott felsı (adómaximum) határokra figyelemmel az adó mértékét.
2005. évtıl az alkotmányos mozgástér bıvítése érdekében a törvény a hasznos alapterület szerint
mőködtetett építményadóban, az alapterület szerint mőködtetett telekadóban, a magánszemély
kommunális adójában, a vállalkozók kommunális adójában, továbbá a vendégéjszakák száma
alapján mőködtetendı tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adóban, azaz a tételes adóösszegben
meghatározott adónemek esetén lehetıvé tette, hogy a rögzített felsı mértéktıl az önkormányzat az
infláció követésével eltérjen.
Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az
adóalanyok teherviselı képességéhez igazodóan a Htv-ben meghatározott felsı határokra indexálja
a törvényalkotó. 2006. évtıl, a 2003. évre és az adóévet megelızı második évig eltelt évek fogyasztói
árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felsı határ és a felsı határ növelt összege
együtt: adómaximum) figyelemmel – állapíthatja meg az önkormányzat. Helyi iparőzési adóban
konstans az adóalapra vetített 2 százalékos mérték, annak emelésére nincs mód.
A KSH által közzétett adatok alapján az infláció a 2003. évben 4,7 %, a 2004. évben 6,8 %, 2005. évben
3,6 % volt. A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát az említett adónemekben az adómaximumot
(a törvényi felsı adómérték szorozva 1,047-tel, 1,068-cal, 1,036-tal) 2007. január 1-jétıl a
következıképpen alakul:
Egerben a *-val jelzett adónem nincs bevezetve!

Építményadó:
Telekadó:

1 042
231

Ft/m2
Ft/m2

Magánszemély kommunális adója*
Vállalkozók kommunális adója*

13 901
2 316

Adótárgyanként
Ft/fı

Tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adó

347

Ft/vendégéjszaka

Az egyes helyi adókra vonatkozó törvény csak a kiemelt garanciális jellegő, nem mérlegelhetı mentességeket tartalmazzák, ugyanakkor az egri önkormányzat a helyi viszonyok ismeretében, a saját
rendeletében, - 2003. évtıl a magasabb szintő jogszabály szigorítása miatt már csak jelentıs
korlátokkal - növelhette a mentességek, kedvezmények körét. Különösen igaz ez a vállalkozásokat
terhelı iparőzési adó és építményadó tekintetében.
Az EU csatlakozást követıen az egri önkormányzat rendelete sem tartalmazhat ellentétes szabályokat
az EU elıírásokkal. Az önkormányzati adórendeletekben meglévı mentességi, kedvezményi
rendelkezéseit megfelelı átmeneti idıszak fenntartásával meg kellett szüntetni. A Htv. kedvezmények
és a mentességek kapcsán megkülönbözteti a határozatlan idıre, illetve a határozott idıre biztosított
adókedvezményeket, adómentességeket.
A határozatlan idejő kedvezmények megszüntetésére a törvény azzal biztosít megfelelı felkészülési
idıt az érintettek számára, hogy a kihirdetés és a hatálybalépés között méltányos idıtartamot állapít
meg, tehát a csatlakozás idıpontjától veszti hatályát az önkormányzati rendeletben biztosított
határozatlan idejő kedvezmény, mentesség. A határozott idejő mentességek, kedvezmények
azonban fokozott alkotmányossági védelmet élveznek, ezért azok megszüntetése csak késıbbi
idıpontban lehetséges. A határozott idejő mentességek, kedvezmények tehát az önkormányzati
rendeletben meghatározott idıpontig, legfeljebb azonban a csatlakozás idıpontjától számított 5 évig
továbbra is hatályban maradnak. Városunkban ilyen, a HIPA-ban a beruházásokhoz kapcsolódó
nyújtott adókedvezmény. Jelenleg is mintegy –immár utoljára- 226,52 millió Ft adókedvezményt vettek
igénybe a beruházást megvalósító társaságok.
Az EU csatlakozás óta sem kizárt az önkormányzat kedvezmény-nyújtási lehetısége. Az iparőzési
adóban - az önkormányzat döntése alapján - a kisebb mérető vállalkozók adómentességet,
adókedvezményt élvezhetnek.
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Ennek megfelelıen az önkormányzat mentesség- illetve kedvezménynyújtási kompetenciája arra
korlátozódott, hogy döntsön a törvény szerinti adópreferencia alkalmazásáról, továbbá, hogy a
törvényi keretek között az adópreferencia konkrét szabályait meghatározza. Az önkormányzat az
önkormányzati adópreferencia kidolgozása során kizárólag arról dönthet, hogy mekkora összegő,
legfeljebb azonban 2,5 millió forintot meg nem haladó adóalapig kedvezményezheti a vállalkozókat,
illetve, hogy milyen nagyságrendő lehet az igénybe vehetı kedvezmény összege. Ekkor sem lehet
azonban a kedvezményezett vállalkozók egyes csoportjai számára eltérı szabályokat alkotni.
Mindezen rendeletalkotási korlátozásokra azért volt szükség mert csak ezen szabályok alapján érhetı
el, hogy a helyi adókban a vállalkozók számára adott kedvezmény, mentesség ne legyen ellentétes a
közösségi elıírásokkal.
Önkormányzati adóbevételek
Az 2007. évre a helyi adónemek tekintetében adómérték emelés nem volt.
Követelés megnevezése

Folyó évi elıírás

Önkormányzat sajátos
bevételei
Ebbıl gépjármőadó
Ebbıl helyi adó

3 450 371 689

Összes követelés

3 584 814 794

Pénzügyi teljesítés
Elızı évi követelésre

Pénzügyi teljesítés
Tárgyévi követelésre

68 318 277

3 053 138 525

434 773 492
475 353 940
19 046 141
402 881 589
2 918 364 059
2 969 537 811
36 853 723
2 611 076 634
Pénzügyi zárási összesítı „Követelések és kötelezettségek állományának alakulása” adatai alapján!

Adózók száma

Önkormányzat összesen
Ebbıl jogi személyek
(gazdálkodók)
Ebbıl magánszemélyek

70 042
8 821

Összes hátralék

299 678 364
173 573 285

Nem esedékes
hátralék

Túlfizetések
(elszámolásra nem
került idei befizetés)

109 308 179
103 512 532

430 627 897
417 220 731

61 221
126 105 079
5 795 647
13 407 166
Pénzügyi zárási összesítı „Nyilvántartott adatok és befizetések részletezése” adatai alapján!

Megjegyzés: A helyesbített tartozás tartalmazza a még nem esedékes és nem végrehajtható (esetenként a
következı év(ek)re áthúzódó) követelés állományokat is!

Adóbevételeinek teljesülése 2007.12.31

EGER Adószámlák neve
Építményadó

Költségvetési
elıirányzat

Adóbevételek

Teljesülés
%-a

305 000 000 Ft

309 437 347 Ft

101%

12 500 000 Ft

22 959 419 Ft

184%

1 300 000 Ft

1 518 033 Ft

117%

80 000 000 Ft

89 218 474 Ft

112%

2 100 000 000 Ft

2 469 510 084 Ft

118%

400 000 000 Ft

419 206 316 Ft

105%

14 000 000 Ft

17 720 896 Ft

127%

Bírság

6 000 000 Ft

20 975 100 Ft

350%

Egyéb saját adóbevétel

6 000 000 Ft

5 163 641 Ft

86%

Talajterhelési díj

900 000 Ft

3 121 625 Ft

347%

Luxusadó

934 000 Ft

856 495 Ft

92%

Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Beszedett idegenforgalmi adó
Helyi iparőzési adó
Gépjármőadó
Késedelmi pótlék

Összesen

2 926 634 000 Ft

3 359 687 430 Ft
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Adóbevételek megoszl ása gazdálkodók és háztar tások között

3 000 000 000 Ft

2 391 236 724 Ft

2 500 000 000 Ft

2 000 000 000 Ft

1 500 000 000 Ft

1 000 000 000 Ft

182 877 515 Ft

158 498 534 Ft

14 461 208 Ft

Építményadó

Adóbevételek

Lu
xu
sa
d
ó

d
íj
Ta
la
jte
rh
e
lé
si

a
d
ó
b
e
vé
te
l

Bí
rs
á
g

sa
já
t
Eg
yé
b

K
é
se
d
e
lm
ip
ó
tlé
k

G
é
p
já
rm
őa
d
ó

Háztartás ok

Adónemek

477 136 Ft

10 895 057 Ft

ip
a
rő
zé
si
a
d
ó

id
e
g
e
n
fo
rg
a
lm
ia
d
ó

M
a
g
á
ns
ze
m
é
ly
e
k

Be
sz
e
d
e
tt

Ft

Ép
ítm
é
ny
a
d
ó

-

T
ko ele
ka
m
m
d
ó
un
á
lis
a
d
ó
ja

13 167 709 Ft

73 892 659 Ft

H
e
ly
i

500 000 000 Ft

Gazdálkodók

Háztartások

Gazdálkodók

309 437 347 Ft

150 938 813 Ft

158 498 534 Ft

22 959 419 Ft

9 791 710 Ft

13 167 709 Ft

1 518 033 Ft

1 518 033 Ft

- Ft

89 218 474 Ft

15 325 815 Ft

73 892 659 Ft

2 469 510 084 Ft

78 273 360 Ft

2 391 236 724 Ft

419 206 316 Ft

236 328 801 Ft

182 877 515 Ft

Késedelmi pótlék

17 720 896 Ft

6 825 839 Ft

10 895 057 Ft

Bírság

20 975 100 Ft

6 513 892 Ft

14 461 208 Ft

Egyéb saját adóbevétel

5 163 641 Ft

5 163 641 Ft

- Ft

Talajterhelési díj

3 121 625 Ft

2 644 489 Ft

477 136 Ft

Luxusadó

856 495 Ft

856 495 Ft

- Ft

Összesen

3 359 687 430 Ft

514 180 888 Ft

2 845 506 542 Ft

Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Beszedett idegenforgalmi adó
Helyi iparőzési adó
Gépjármőadó

Az adóbevételek 84,6%-a gazdálkodóktól kerül befizetésre, a magánszemélyek a bevételek 15,4%-át
fizették.
Egerben 2006. áprilisától lehetıség van az önkormányzati adóhatósággal történı elektronikus
kapcsolattartásra. A formájában és tartalmában is megújult egri városi portálon www.eger.hu az
adózók hozzáférhetnek az ıket közvetlenül érintı helyi adós hírekrıl, megfelelı tájékoztatást
kaphatnak a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos teendıkrıl, letölthetik a bevallások, beadványok
számára rendszeresített őrlapokat. Ezen túlmenıen hivatali ügyeiket - fokozatosan kibıvülıenelektronikus úton, kényelmesen számítógépen is intézhetik. Többek között folyószámláikat,
befizetéseiket, bevallott és más adataikat ellenırizhetik. (A helyi iparőzési adózók a 2006. évi bevallásaikat
már ellenırzött bevallási programmal is elkészíthették. Az adózók 61,9%-a elektronikusan letöltött bevalláson,
38,1% továbbra is az ügyfélszolgálatról papír alapon elvitt bevalláson teljesítette kötelezettségét.)

Az egri helyi adókat jellegüket tekintve három fı csoportba lehet besorolni:
-

az ingatlanokat terhelı helyi adók {ÉPA, TEA},
a vállalkozási tevékenység végzése után fizetendı adó {HIPA}, valamint
a „tartózkodás” ideje után beszedett adó {IFA}. Ez utóbbi, az egyetlen olyan helyi adófajta,
aminek beszedett adó forintjai után továbbra is két forint normatív támogatás igényelhetı.
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Helyi adóbevételek megoszlása
Helyi adóbevételek megoszlása (Ft-ban)

Helyi iparőzési adó;
és
ia
d

ó

2 469 510 084

i ip
a

rő
z

Beszedett

dó

He

ly

idegenforgalmi adó;

id

1 518 033

m
un
á

li s

a

et
t
Be
sz
ed

kommunális adója;

dó
ja

eg
e

nf
or
ga
lm

ia

89 218 474
Magánszemélyek

Építményadó;

gá

Te

ns
ze
m

le
ka

él
ye
k

dó

ko
m

Telekadó; 22 959 419

Ép

ítm

én
ya
d

ó

M
a

309 437 347

-

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

Önkormányzati adóbevételek megoszlása
Adóbevételek megoszlása (Ft-ban)

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

3 121 625
Pótlék, bírság

Pótlék, bírság

38 695 996
Luxusadó

Luxusadó

856 495
Gépjármőadó
Gépjármőadó

419 206 316
Helyi iparőzési adó

Helyi iparőzési adó

2 469 510 084

Beszedett
idegenforgalmi adó

Beszedett idegenforgalmi adó

89 218 474
Ingatlanadók

Ingatlanadók
333 914 799

-

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

Az adóigazgatási eljárási munka az adók elıírásán és a változáskezelésen túl, egyre nagyobb
arányban az adófizetést nem teljesítık tartozásainak végrehajtására irányul. Az önkormányzati
adóhatóság a záráskor 12.042 adózónál 189,85 MFt –esedékes- adóhátralékot tart nyilván.
Legmagasabb az iparőzési adótartozások nagysága: 45,2 MFt, ezt követıen a gépjármőadóban: 43,9
MFt, építményadóban 8,9 MFt, valamint a késedelembıl eredıen 27,5 MFt a pótlék és 21,5 MFt bírság
tartozás. Folyamatosan nı (a kimutató szervek negyedévente mutatják behajtásra az adóhatóság
felé) magas a tulajdonképpen nem illetve nehezen beszedhetı tartozások nagysága, például adók
módjára behajtásra adóhatóságunkhoz kimutatott 1.543 adózó esetében 55,1 M Ft összegre már az
elıíró szervek eredménytelen kísérletet tettek a tartozás rendezésére. (Az önkormányzati adóhatóság
végzi a KET. alapján indított végrehajtási eljárásokat is, melyek 149 magánszemélyt érintenek
/többnyire okmányirodás végrehajtási bírság révén/ és ennek a nagysága 13,7M Ft.)
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Behajtás eredményessége (indított és teljesült állomány Ft-ban)
2 500 000 000

366 757 873

377 929 657

249 853 929 312 886 810

2 000 000 000

238 182 712
186 104 322
1 500 000 000

167 161 371
107 560 661

1 734 581 413

1 000 000 000

1 731 983 363

26 445 029
500 000 000

1 064 439 167

902 696 384

1 645 072 503

1 281 813 923
1 206 938 484

1 113 169 543

423 296 213
0
07.12.22

07.12.08

07.11.24

07.11.10

07.10.27

07.10.13

07.09.29

07.09.15

07.09.01

07.08.18

07.08.04

07.07.21
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Inditott v égrehajtási cselekmények összege

Behajtásból befolyt összeg

235
18

Gépjármő forgalomból kitiltása

110

Jelzálogjog bejegyzés, ingatlan v égrehajtás

103

Átjelentés más adóhatósághoz, bírósági v égrehajtó felé
Ingó-, üzletrész foglalás, beltag kötelezés

3 684 6 556 3 601

Ket alapján történt v égrehajtások

148

Indított és teljesült végrehajtási eljárások fajtánként
Befolyt hátralék; 2 096 384 Ft
Befolyt hátralék; 193 390 Ft
Befolyt hátralék; 8 533 442 Ft
Befolyt hátralék; 357 276 Ft
Befolyt hátralék; 3 918 250 Ft
Befolyt hátralék; 5 399 707 Ft

Foglalás harmadik személytıl (APEH)

Befolyt hátralék; 168 466 284 Ft

Felhív ás
Inkasszó, letiltás
-

Befolyt hátralék; 188 964 924 Ft
Ft

100 000 000 Ft

200 000 000 Ft 300 000 000 Ft

Indított v égrehajtás

400 000 000 Ft

500 000 000 Ft

600 000 000 Ft 700 000 000 Ft

800 000 000 Ft

900 000 000 Ft

Befolyt hátralék

Az önadózás keretein illetve a „kivetéses” adóelıírásokon belül a meg nem fizetett, lejárt
esedékességő kötelezettségekre indulhat végrehajtás. A behajtási cselekményeknél a 1 734 581 413
Ft (halmozott adat) kintlévıségre indított eljárások 22%-a vezetett tényleges eredményre. Folyó
évben 377 929 657 Ft adótartozás rendezıdött.
A végrehajtási kényszercselekmények közül az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) a
leggyakrabban használt és a leggyorsabb eredményt hozó intézkedés. Természetesen nem népszerő,
de ha már ilyen helyzetbe került egy vállalkozás akkor, így tudja a legrövidebb úton rendezni
hátralékát. Az ingó és ingatlanfoglalás a munkabér letiltás hosszabb idıre terheli meg a napi
pénzügyeket és a gazdálkodást. A végrehajtási intézkedések közül az azonnali beszedési megbízás
benyújtása az önkormányzati adóhatóság kezében is célravezetı eszköz, hiszen az összes végrehajtás
49,6% ebbıl ered.
A kintlévıségek jellemzıje, hogy a befizetési határidıkhöz igazodva folyamatosan generálódnak, így
gyakran elıfordul, hogy a behajtással tartozását rendezı adózó, késıbb ismét (a következı adórész
esedékességekor) tartozásba „esik”.
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Hátralék alakulás az év különbözı befizetési idıszakaiban

350 000 000

315 333 788

312 246 783

300 000 000
244 584 801
250 000 000

213 086 755

204 107 729

209 126 082

218 840 908
193 820 330

189 857 850

200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2007.01.01

2007.03.31

2007.05.29

2007.06.30

2007 09. 06.

2007.09.30

2007.11.16

2007 12. 14.

2007.12.31

Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

Beszedett idegenforgalmi adó

Helyi iparőzési adó

Gépjármőadó

Késedelmi pótlék
Idegen bev ételek

Bírság
Talajterhelési díj

Egyéb saját bev .
Illetékbev étel

Luxusadó

Összesen

Az adóbevételek jelentıs többlete a hátralékok csökkentése, az ellenırzési tevékenység fokozódása,
valamint a tájékoztató, figyelemfelhívó tevékenység eredményeként jelentkezı önkéntes
teljesítésekbıl együttesen eredt. A továbbra is a meglehetısen nehezen tervezhetı helyi iparőzési
adóbevétel adja a saját bevételek túlnyomó részét. A HIPA-ban az adóalapot elsıdlegesen a
gazdasági, vállalkozási tevékenység nagysága adja, az adófizetés pedig elılegfizetések és éves
elszámolások alapján történnek. Míg tárgyi adóknál (pl.: építményadó, gépjármőadó) a tervezés
pontosabb, az önadózás formájában adóztatásra kerülı és a törvényi változások által folyamatosan
érintett helyi iparőzési adóban lényegesen nehezebb. Külön ki kell emelni, hogy a HIPA-ban az év
utolsó napjaiban (adóév december 20-a) érkezik „kiegészítés” címén a bevétel mintegy 15-20%-a.
2007. évben ez meghaladta a 422,5 (!)M Ft-ot.

Építményadó (ÉPA)
Teljesült adóbevétel
Építményadó

309 437 347 Ft

Teljesítés százaléka
101 %

Helyi adórendszerünkben a vagyonarányos adóztatás a vagyoni típusú adók – konkrétan az
épületeket terhelı építményadó és a belterületi földrészletre kivethetı telekadó – hivatottak
megteremteni. A Htv. felhatalmazás alapján, a helyi vagyoni érdekeltséghez kapcsolódóan
építményadót vezethet be az önkormányzat az illetékességi területén (kül- és belterületen) fekvı lakás- és üdülıtulajdonra, gazdasági és más rendeltetéső - építmények után.
Az adó alanya elsısorban az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén az adókötelezettség a
tulajdoni hányadok arányában terheli a tulajdonostársakat. Amennyiben az építményt a törvényben
meghatározott vagyoni értékő jog is terheli, a vagyoni értékő jog jogosultja és a tulajdonos
megállapodhat abban, hogy az utóbbi viseli az adót. Megállapodás hiányában, a vagyoni értékő jog
gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adókötelezettség az építmény használatbavételi, illetıleg fennmaradási engedélyének kiadását
követı év elsı napján keletkezik, az adókötelezettség az építmény megszőnése (lebontás stb.)
évének utolsó napján szőnik meg. Az adó alapjának meghatározása tekintetében a választási
lehetısége van az önkormányzatoknak. Ennek megfelelıen az adó alapja lehet:
az építmény m2-ben megállapított ún. hasznos alapterülete, vagy
az építmény korrigált forgalmi értéke, amely az illetékekrıl szóló törvény alkalmazásával
megállapított forgalmi érték (nevezetesen az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy
eladása esetén árként általában elérhetı) 50%-ának felel meg.
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Mindkét adó megállapítási mód egyaránt rendelkezik elınyökkel és hátrányokkal, éppen ezért ezek
együttes mérlegelésével döntötte el annak idején az önkormányzat azt, hogy a törvényben
meghatározott lehetıségek közül melyiket választja. A forgalmi érték típusú adóztatás hátránya, hogy
az rendkívül bonyolult és adóztatása idıigényes és nehézkes. A maximált törvényi mérték hasznos
alapterület után: 1.042 Ft/év/m2.
Egerben a helyi adók bevezetése óta a hasznos alapterülethez szorosan kapcsolódó négyzetméter
alapú adóztatás „él”. A képviselıtestület a hasznos alapterület alapján mőködtetett építményadóban
(és telekadóban) az adómértéket az adótárgy fajtája illetıleg a városon belüli földrajzi
elhelyezkedése alapján differenciáltan határozta meg. Építményadó alá 2004. évig - a lakások
kivételével - az egyéb építmények, épületek adóztatása tartozott.
2005. január 1-tıl egységes rendszerben adóznak az épületek, legyenek azok lakások és nem lakás
célú építmények. Az építményadóban használt fogalmi és adóalapi rendszer jobb, pontosabb, a
kedvezményi rendszer kiforrottabb. Ekkortól adómentes lett:
a szükséglakás,
a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg
a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
a költségvetési szerv,
az egyház tulajdonában álló építmény,
a lakás és az üdülı épülethez tartozó kiegészítı helyiségek (a lakás- és az üdülıtulajdon
rendeltetésszerő használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és
ideiglenesen sem szolgál (tüzelıtér, tüzelı- és salaktároló, szárító, padlás,
szerszámkamra, szín, pince),
az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló
épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.
istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mőtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az
adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez
kapcsolódóan használja.

Építményadó
összesen

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

23 703

13 921 167 Ft

306 108 605 Ft

322 347 684 Ft

Megjegyzés: A helyesbített tartozás tartalmazza az esedékes és a még nem esedékes /azaz nem végrehajtható
(esetenként a következı év(ek)re áthúzódó)/ követelés állományokat is!

Valamennyi egri ingatlan egységes 260Ft/év/m2 adómértékkel kerül adóztatásra, ám jelentısen
eltérı adókedvezményt érvényesíthetnek az adófizetık. Az egri maximális mérték (kedvezmények
nélkül) a törvényi mérték mindössze 25,8%-a. Elsısorban a lakások és pincék tulajdonosai kapnak
magas adócsökkentést. A külvárosi ingatlanok és a pincék is jelentıs 50-85%-os kedvezményt
élvezhettek. Annak okán, hogy a 2005. évi adóemelés mértéke ne legyen túlzott a magánszemélyek
tulajdonában és használatában lévı külvárosi és külterületi építmények további 10%-os
adókedvezményt nyújtunk, így ott az összes kedvezmény mértéke 60%. A természetes személyek a
lakások után 65/Ft/m2 mértékő adót fizetnek. A nyugdíjas tulajdonosok és a három vagy több
gyermeket nevelık további 50%-os adókedvezményt élveznek, így a lakások után tényleges
adómérték: 32,5 Ft/m2. A magánszemélyek esetében az egyéb építmények 104 Ft/m2-tal a pincék 39
Ft/m2-tal adóznak. A magánszemélyek tulajdonában és használatában lévı külvárosi és külterületi
építmények további 10%-os adókedvezményt kapnak, így ott az összes kedvezmény mértéke elérheti
a 60%-ot.
Az éves építményadó elıírás 310 644 428 Ft. Ebbıl a természetes személyek elıírása (48,78%) 151,5
MFt, jogi személyek elıírása (51,22%) 159,1 MFt.
A zárásig a 32 314 db adótárgyról érkezett bevallás feldolgozása történt meg, e folyó évi bevallások
23.229 jogi/természetes személy tulajdonában lévı építmények adóztatását jelentette. Az
építményadó tárgyak 4,6%-a vállalkozások, jogi személyek, 95,4%-a természetes személyek
tulajdonában (használatában) lévı ingatlan.
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Építményadó tárgyainak sávos éves adókötelezettsége
(darab szám és adóelıírás)

80 000 000
72 746 830 Ft

70 899 067 Ft

70 000 000
60 000 000

70 693 480 Ft

50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

49 419 133 Ft
34 281 703 Ft

12 604 215 Ft

140
adómentes

23 816
4 865
3 036
179
0-5.000 Ft 5.001-10.000 10.00150.001közötti adó
Ft
50.000 Ft 100.000 Ft
építmények száma (db)

249
100.0011000.000 Ft

29
1.000.001-

adó összesen

A bevallott ingatlanok 89,19%-ának éves adókötelezettsége 10 000 Ft-nál kisebb. Az ingatlanok 1,41
%-a után történt 50.000 Ft-nál nagyobb összegő és mindössze 0,86 %-a után történt 100 000 Ft-nál
nagyobb összegő adóterhelés, azonban ez az összeg, az összes elıírás 46,1%-a.

Építményadó

Építmények, épületek száma
(db)

Adómentes
0-5.000 Ft közötti adó
5.001-10.000 Ft
10.001-50.000 Ft
50.001-100.000 Ft
100.001-1000.000 Ft
1.000.001Összesen:

Kedvezménnyel
csökkentett adó összesen
(Ft)

140
23 816
4 865
3 036
179
249
29
32 314

70 899 067 Ft
34 281 703 Ft
49 419 133 Ft
12 604 215 Ft
72 746 830 Ft
70 693 480 Ft
310 644 428 Ft

Az adóalanyok a lakások után 315,4 MFt, háromnál több gyermeket nevelık 1,33 MFt, nyugdíjas
tulajdonosok 18,97 MFt, a külterületi ingatlanok 11,42 MFt, a külvárosi ingatlanok 5.98 MFt, a pince
ingatlanok 19.59 MFt önkormányzati adókedvezményt kaptak. Az adózás alá vont ingatlanok
tulajdonosai összességében 372,7 MFt önkormányzati adókedvezményt vehettek igénybe.
Egerben széles adózói kört érint az adónem, ám relatíve magas önkormányzati adókedvezmények és
alacsony mérték mellett. Megyei jogú városoknál átlagosan egy adózóra jutó bevétel 12 EFt-tól - 834
EFt-ig, az egy adótárgyra jutó bevétel 9 EFt-tól - 583 EFt-ig „szóródík”.

Telekadó (TEA)

Telekadó

Teljesült adóbevétel

Teljesítés százaléka

22 959 419 Ft

184%

A Htv. alapján az önkormányzatok telekadót vezethetnek be az illetékességi területükön levı
beépítetlen belterületi földrészletek után. Egerben szőkítve, csak a belterületi beépítetlen építési telkek
esnek adóztatás alá. A helyi adó rendszerében bevezethetı építményadó és a telekadó szabályai
közötti összhangot az teremti meg, hogy a beépített belterületi földrészletek az építményadó hatálya
alá tartoznak, az építmény rendeltetésszerő használatához szükséges területtel együtt, így
mentességet élveznek.
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Az adó alanya - az építményadónál már bemutatott rendezı elveket követve - a telek tulajdonosa,
illetıleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog jogosultja. Az adómentesség - azzal
a célzattal, hogy minél teljesebb mértékben biztosíthassa az önkormányzat döntési szabadságát ennél az adónemnél is relatív szők terjedelmő.
A telekadóban mentességet biztosít a törvényalkotó
a beépítési tilalom idejére,
az építményadó hatókörébe tartozó földrészletre,
a közhasználatú közlekedési tevékenységet végzı adóalany - e célból használt - telkére,
az erdı mővelési ágban nyilvántartott telekre.
Az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére vonatkozó szabályok - a telekadó
sajátosságainak
megfelelıen
megegyeznek
az
építményadóra
vonatkozó
hasonló
rendelkezésekkel. Az adó alapja - ugyancsak az építményadónál részletesen ismertetett
konstrukcióval egyezıen - kétféle számítási módszerrel állapítható meg. Az önkormányzati döntés
alapján az alap- és mértékszámítás történhet a telek m2-e, illetıleg korrigált forgalmi értéke
figyelembevételével. Az elsı esetben az adó évi mértékének felsı határa - a stabilitás és az
idıtállóság igényeire is tekintettel - 231 Ft/m2, míg a másik adószámítási módszernél a korrigált
forgalmi érték 3%-a az adó mértéke. A telekadó és építményadó közötti szoros összefüggés miatt
azonban az önkormányzat csak azonos adóalap (vagy az alapterület m2-e, vagy az ingatlan korrigált
forgalmi értéke) alkalmazását állapíthatja meg.
Adózók száma
Telekadó összesen

414

Helyesbített múlt
évi hátralék
3 754 189

Helyesbített folyó
évi terhelés
20 578 109

Összes helyesbített
tartozás
25 163 504

Az éves folyó évi telekadó elıírás 20 825 465 Ft. Ebbıl a természetes személyek elıírása (38,21%) 7,95
MFt, jogi személyek elıírása (61,79) 12,86 MFt. A lakóparki, társasházi építkezések miatt nıtt a
társaságok tulajdonába került építési telkek száma.
A zárásig folyó évben 599 8 db beépítetlen telekingatlan után kellett fizetést teljesíteni. Az adó
mértéke a belvárosban 100 Ft, a külvárosban 50 Ft.
Az önkormányzati adópolitikai eszközökkel (adókedvezményekkel) kívánja „ösztönözni”, hogy a
városban nem nagy számban elıforduló lakóház és egyéb építmény építésére szolgáló jelentıs
értéket képviselı telkek, illetve a lebontott építmények minél elıbb beépítésre kerüljenek. Az
önkormányzati döntés eredményeként a belvárosi és külvárosi beépítetlen építési telkek adója
egymástól jobban elkülönül, mind mértékben, mind kedvezményezettségben. A belvárosi építési
telkek adómértéke kétszerese a külvárosinak, egyben -beépítés vállalása esetén- a külvárosi építési
telkek alanyai kétszer annyi kedvezményt vehetnek igénybe, mint a belvárosi telkek adózói. A
szerzéstıl számított 4 éven belüli beépítés esetén a tulajdonosok a belvárosban 25%-os, a külvárosban
50%-os önkormányzati adókedvezményt kaphatnak.
Önkormányzati adókedvezmény
Telekadó

adómentes
0-5.000 Ft közötti adó
5.001-10.000 Ft
10.001-50.000 Ft
50.001-100.000 Ft
100.001- 1.000.000 Ft

telkek
száma (db)

Kedvezménnyel csökkentett
belvárosi
külvárosi
adó összesen
beépítési
beépítési
adókedvezmény adókedvezmény

18
56
154
258
80
33

- Ft
- Ft
- Ft
52 800 Ft
18 475 Ft
65 000 Ft

- Ft
67 137 Ft
946 056 Ft
2 281 176 Ft
642 625 Ft
2 065 850 Ft

- Ft
128 309 Ft
1 111 023 Ft
7 001 783 Ft
5 471 250 Ft
7 113 100 Ft

1.000.001-

0

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

599

136 275 Ft

6 002 844 Ft
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A bevallott ingatlanok 38,06%-ának éves adókötelezettsége 10 000 Ft-nál kisebb. Az ingatlanok 5,5 %a után történt 100 000 Ft-nál nagyobb összegő adóterhelés, azonban ez az összeg, az összes elıírás
34,15 %-a. A beépítetlen építési telkek 96,38%-a külvárosi elhelyezkedéső. A folyó évben a belvárosi
telkek tulajdonosai 136,2 EFt, a külvárosi telkek 6 002 EFt, azaz összesen 6 139 119 Ft önkormányzati
kedvezményre nyújtottak be igényjogosultságot.

Magánszemélyek kommunális adója (MKA)
Teljesült adóbevétel
Magánszemélyek kommunális adója

Teljesítés százaléka

1 518 033 Ft

117%

Az adónem 2004. december 31-i nappal megszőnt. Bevétel kizárólag az utólagos felderítések
eredményébıl, illetve a hátralékok beszedésébıl ered. Az adóhatóság ellenırzési eljárás során–
visszamenılegesen 5 évre- elıírja az adókötelezettséget elmulasztók helyi adóját. Az adónem a
lakások és a lakáshoz szerkezetileg közvetlenül kapcsolt egyéb építmények adóztatására szolgálta.

Magánsz. komm.
adója összesen

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

905

4 055 118

3 432

4 262 689

Beszedett idegenforgalmi adó (IFA)
Teljesült adóbevétel
Beszedett idegenforgalmi adó

89 218 474 Ft

Teljesítés százaléka
112%

A Htv. az idegenforgalom növekedésével együtt járó igények kielégítéséhez szükséges anyagi
eszközök biztosítását azzal kívánta elısegíteni, hogy lehetıséget teremtett az idegenforgalmi adónem
adóztatására. E fizetési kötelezettség sajátossága, hogy alanyai kizárólag magánszemélyek lehetnek.
Idegenforgalmi adó állapítható meg annak a magánszemélynek a terhére, aki egyfelıl az
önkormányzat illetékességi területén
-

egy vendégéjszakát nem állandó lakosként eltölt, másfelıl
aki az említett területen üdülıvel - nem állandó lakás céljára használt épülettel - rendelkezik. Az
ilyen, építmény jellegő adóztatási jogcímen befolyó idegenforgalmi adóra azonban állami
normatíva (beszedett 1 Ft-hoz + 2 Ft normatív támogatás) nem jár.

A tartózkodás alapján fennálló adókötelezettség alóli mentesség életkorhoz (kiskorúság), speciális
egészségügyi, oktatási, munkavégzési, vállalkozási jogviszonyhoz, illetıleg meghatározott rokonsági
kapcsolathoz kötıdik. Ez lényegében azt eredményezi, hogy a településen jellemzıen csak
idegenforgalmi célzattal tartózkodó magánszemélyt terhelheti az idegenforgalmi adó. Folyó év
bevallásai alapján a mentes tartózkodás az eltöltött vendégéjszakák 26,19%-át tette ki, mely
összegszerően kifejezve 29,44 MFt adómentesítést jelentett.
Az adó alapja - a településen való tartózkodásra épülı adókötelezettség esetén - a megkezdett
napok száma; mértéke naponként és személyenként legfeljebb 335 Ft. Eger közigazgatási területén az
elfogadott adó mértéke 310 Ft/fı/vendégéjszaka.
A regisztrált szálláshelyek száma – decemberi állapotnak megfelelıen- 273 db, melybıl 218 db a
fizetıvendéglátó magánszálláshely, 46 db a kereskedelmi szálláshely és egyéb 9 db. A férıhelyek
száma összesítetten közel hasonló arányt képvisel a két kategória viszonylatában. Ugyanakkor az IFA
bevallások összesített 71,97 MFt-jából a magánszálláshelyek mindössze 10,97 EFt-tal, azaz 13,26%-kal
részesedtek.
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IFA bevallások száma és sávos éves adókötelezettsége
(darab szám és beszedett adó összege)

58 233 810 Ft

70 000 000

20 633 445 Ft

60 000 000
50 000 000

1 810 090 Ft
2 097 460 Ft

40 000 000

116 250 Ft

30 000 000

52 080 Ft

20 000 000
10 000 000
0

10

-10 000 000

22

adómentes

15

77

25

69

12

0-5.000 Ft

5.001-

10.001-

50.001-

100.001-

1.000.000 Ft

közötti adó

10.000 Ft

50.000 Ft

100.000 Ft

1.000.000 Ft

-

hav i bev allás száma (db)

adókedv ezmény, mentesség

adó összesen

Az IFA 70,2%-át az éves szinten 1 millió-nál nagyobb adót beszedı és továbbfizetı szállodák adják,
összegszerően 58,23 EFt értékben.
havi bevallás száma
(db)

Adómentes
0-5.000 Ft közötti adó
5.001-10.000 Ft
10.001-50.000 Ft
50.001-100.000 Ft
100.001-1.000.000 Ft
1.000.000 Ft -

10
22
15
77
25
69
12

Törvényi kedvezmény,
mentesség
1 240 Ft
126 790 Ft
140 740 Ft
794 220 Ft
477 400 Ft
14 301 695 Ft
13 600 320 Ft

Összesen:

230

29 442 405 Ft

Idegenforgalmi adó

Beszedett adó
összesen
- Ft
52 080 Ft
116 250 Ft
2 097 460 Ft
1 810 090 Ft
20 633 445 Ft
58 233 810 Ft
82 943 135 Ft

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

248

9 132 695

82 987 716

92 333 826

Idegenforgalmi adó
összesen

BEVALLOTT IFA ÖSSZEGE
2005-2006-2007. (január-november)
12 905 920

14 000 000
11 520 065

12 000 000
10 000 000

7 454 880

7 167 665
8 000 000

6 446 915

6 000 000

4 222 355

7 823 935
7 390 400

6 701 270

6 031 825

4 537 315

4 000 000
2 000 000
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2006 IFA
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2007 IFA
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Bevallott IFA összegének havi változása
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

2

4

6
2005

8
2006

10

12

2007

Helyi iparőzési adó (HIPA)
Teljesült adóbevétel
Helyi iparőzési adó

Teljesítés százaléka

2 469 510 084 Ft

118%

A helyi iparőzési adó adja bevezetése óta a helyi adóbevételek 85-90%-át. Jelenleg is meghatározó
súlya van az egri önkormányzati helyi adókon belül. Az iparőzési adóban 2006. évre (az adóbevallást
minden év május 31-ig kell az elızı évrıl benyújtani) 2 034 115 971 Ft végleges adóelıírás történt. Az
önkormányzati kedvezmények révén a végleges adó megállapításakor 237 935 685 Ft egri
önkormányzati adókedvezményt is érvényesíthettek adózóink.

Helyi iparőzési adó
összesen

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

7 301

281 636 424

2 199 062 535

2 660 737 872

A 2006. évi bevallási adatok adják a 2007. évi (és 2008. elsı félévi) elılegfizetés számításának alapját
is. A Htv. alapján az adóelıleg összege, ha az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál
nem rövidebb, az adóévet megelızı adóév adójának megfelelı összeg; ha az adóévet megelızı
adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév adójának az adóévet megelızı adóév
naptári napjai alapján adóévre számított összege; az adóköteles tevékenységét az önkormányzat
illetékességi területén az adóév közben kezdı vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó
összege. Ennek megfelelıen a 2007. évi elılegre 2 101,1 MFT, 2008. elsı félévre várható adóelıleg
összege: 1 121,6 MFt.
Az európai uniós csatlakozás miatt a vállalkozókat érintı helyi adókedvezményeit, mentességeit át
kellett alakítani. A már megszerzett jogok védelme érdekében továbbra is fennmaradt a határozott
idejő kedvezmények mentességek csatlakozás után történı továbbélése, ám legfeljebb 2007.
december 31-ig. A törvény egyértelmően rendelkezett arról, hogy a vállalkozók csak abban az
esetben vehetik igénybe 2004. január 1-jétıl e kedvezményeket, ha arra 2002. december 31-ig
jogosultságot szereztek /számukra már élt a kedvezmény/, illetve az igénybe vételre jogosító feltételek
teljesítését 2003. december 31-ig megkezdik. Ezen feltételek teljesítését a vállalkozóknak legkésıbb
2004. január 31-ig be is kellett jelenteniük az önkormányzati adóhatósághoz.
A Htv. 2005. évtıl hatályos módosítása a foglalkoztatás bıvítését irányozza elı azzal az iparőzési
adóalap-mentességgel, mely a vállalkozó által foglalkoztatott éves átlagos statisztikai állományi
létszám emeléséhez kapcsolódik. A törvény értelmében a vállalkozó az általa foglalkoztatottak éves
átlagos létszámának növekedése esetén - minden fı többlet foglalkoztatott után - a vállalkozási szintő
„törvényi” adóalapból adóalap-mentességre jogosult.
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Az adóalap-mentességet valamennyi vállalkozás igénybe veheti, amely létszámbıvítést hajt végre. A
mentesség alapja a foglalkoztatottak létszámának növekedése, függetlenül annak forrásától. Az új jogelıd nélkül létrejövı - vállalkozás esetén a kezdı évben - értelemszerően - az általa foglalkoztatott
létszám után jár az adóalap-mentesség, átalakulással létrejövı vállalkozó(zás) esetében pedig a
jogelıd vállalkozó statisztikai létszáma tekinthetı kiindulópontnak. Az adóalap-mentesség mértéke
minden egész fı növekmény után 1 millió forint. Ezen adóalap-mentesség nem tekintendı az Európai
Unió szabályai szerint állami támogatásnak, tekintve, hogy azt bármely adóalany igénybe veheti, azaz
a kedvezmény általános elıírás. Ennek érvényesítése elıször a 2005. évi bevallásokban történt meg,
összegszerően jelentıs 400,25 MFt adóalap mentességet került a bevallások alapján elfogadásra.
A hatályos szabályozás szerint az iparőzési adóra nem terjednek ki a kettıs adóztatást kizáró
egyezmények, lévén, hogy az adó nem a jövedelmet vagy a vagyont terheli, hanem közvetlen
adóként - a sajátos adóalap-megállapítási szabályokból eredıen - a hozzáadott értéktıl magasabb
a bruttó termelési értéktıl pedig alacsonyabb értéket. A Htv. 2006. január 1-jétıl hatályos módosítása
lehetıvé teszi a külföldi telephelyen végzett tevékenységbıl származó iparőzési adóalap kiemelését
(csökkentését) a Magyarországon adóztatható adóalapból, ha a vállalkozónak - gazdasági
tevékenysége után - a külföldi telephely szerinti önkormányzat számára kellett adót fizetni. Az adóalap
csökkentése mindazonáltal csak az összes iparőzési adóalap legfeljebb 90 százalékáig terjedhet,
mellyel a szabályozás azt ismeri el, hogy a magyarországi székhelyen akkor is folyik gazdasági
tevékenység, ha az összes árbevétel külföldön végzett tevékenység ellenértékeként áll elı. A 2006. évi
bevallási adatok alapján 287,6 MFt ilyen jellegő adóalap csökkentés történt.
2007. október 11-i ülésén az Európai Bíróság nem minısítette tiltottnak a vitatott köztehet. A döntés
alapján a helyi iparőzési adó összeegyeztethetı a közösségi joggal. A HIPA jogszerőségét firtató
eljárásokat magyar társaságok kezdeményezték, mivel úgy ítélték meg, hogy az iparőzési adó olyan
hozzáadott érték adó (héa) típusú teher, amelynek bevezetését és fenntartását az EU nem engedi
meg.
2006. évi HIPA adónem fı számai
adózók
száma
(fı)

foglalkoztatás
növelése
miatti
adóalap
kedvezmény

külföldi
telephely miatti
adóalap
kedvezmény

önkormányzati
adókedvezmény

1 778

7 596 085

- Ft

61 451 Ft

- Ft

0-5.000 Ft közötti adó

834

1 000 000

- Ft

854 278 Ft

5.001-10.000 Ft

671

-

- Ft

1 629 757 Ft

1 728

1 163 333

5 709 925 Ft

739

2 886 583

28 757 185 Ft

Helyi iparőzési adó
(2006. évi végleges
adó)
éves adó 0

10.001-50.000 Ft
50.001-100.000 Ft
100.001-1.000.000 Ft

Elızıleg elıírt
2006. évi elıleg

Bevalláskor
korrekció

7 785 572 Ft -

7 783 520 Ft

2 387 127 Ft

3 862 400 Ft -

1 475 156 Ft

4 920 472 Ft

7 005 750 Ft -

2 085 200 Ft

8 868 084 Ft

39 570 075 Ft

43 113 722 Ft -

3 543 440 Ft

- Ft

52 274 935 Ft

46 682 530 Ft

5 592 400 Ft

1 263

33 608 936

411 405 Ft

- Ft

369 882 498 Ft

316 482 701 Ft

53 399 900 Ft

269

170 001 353

252 774 617 Ft

60 673 934 Ft

1 177 275 964 Ft

1 047 810 400 Ft

129 465 600 Ft

5

184 000 000

- Ft

165 848 181 Ft

387 804 900 Ft

371 599 900 Ft

16 205 000 Ft

7 287

400 256 290

287 653 132 Ft

237 935 685 Ft

2 034 115 971 Ft

1 844 342 975 Ft

189 775 584 Ft

1.000.000- 50.000.000 Ft
50.000.001 FtÖsszesen:

2006. évi adó
összesen

2007-2008. évi HIPA adóelıleg fı számai
Helyi iparőzési adóelıleg
2007-2008

adózók
száma
(fı)

elsı féléves adóelıleg
2008

éves adóelıleg 2007

„Feltöltött” elıleg

féléves elıleg 0

1 803

- Ft

240 300 Ft

2 661 700 Ft

0-5.000 Ft közötti elıleg

1 450

3 605 540 Ft

7 238 730 Ft

34 750 Ft

828

6 050 380 Ft

12 107 150 Ft

142 450 Ft

5.001-10.000 Ft
10.001-50.000 Ft

1 669

40 503 420 Ft

81 025 790 Ft

2 522 003 Ft

50.001-100.000 Ft

581

41 170 475 Ft

82 349 550 Ft

3 858 397 Ft

100.001-1.000.000 Ft

809

236 037 500 Ft

471 882 200 Ft

54 182 950 Ft

1.000.001-

147

794 242 400 Ft

1 446 335 800 Ft

243 616 200 Ft

Összesen:

7 287

1 121 609 715 Ft

2 101 179 520 Ft

307 018 450 Ft
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Éves HIPA alakulása

korrekció

elızı évi elıleg

adó összesen

-200 000 000 Ft

-

Ft

200 000 000 Ft

év es adó 0
50.001-100.000 Ft

400 000 000 Ft

600 000 000 Ft

0-5.000 Ft közötti adó
100.001-1.000.000 Ft

800 000 000 Ft

1 000 000 000 Ft

5.001-10.000 Ft
1.000.000- 50.000.000 Ft

1 200 000 000 Ft

1 400 000 000 Ft

10.001-50.000 Ft
50.000.001 Ft-

Adózók száma és adóterhelésük megoszlása a 2006. évi HIPA bevallások tükrében

1 778

2 000

1 728
1 263

1 800
1 600
1 400

834

1 200

739
671

1 000

269

800
600

5

400
200
0
éves adó 0

0-5. 000 Ft

5. 001-10. 000 Ft

10. 001-50. 000 Ft 50. 001-100. 000 Ft 100. 001-1. 000. 000

közöt t i adó

Ft

1. 000. 000-

50. 000.001 Ft -

50.000. 000 Ft

adózók száma (fı)

Az adózói kör 78,9%-ának az éves adókötelezettsége nem haladja meg az 100.000 Ft-ot, ezen belül is
45%-nak az éves adófizetési kötelezettsége nem több 10.000 Ft-nál. Az adóbevallási adatok alapján
274 társaság fizetett 1 millió Ft-nál nagyobb összegő helyi iparőzési adót. Gazdasági súlyuk azonban
továbbra is meghatározó, hiszen az adó 76,89%-a tılük folyik be, igaz az önkormányzati
adókedvezmények 94,9% %-át is ık érvényesíthetik.
A záráskor kimutatott adatok alapján az önkormányzat 2007. évi „helyi iparőzési adóerıképessége” =
1 689 614 872 Ft.

Gépjármőadó (GJA)
Teljesült adóbevétel
Gépjármőadó

419 206 316 Ft

Teljesítés százaléka
105%

A gépjármőadót a társadalmi közkiadásokhoz való arányos hozzájárulás mellett elsıdlegesen az
úthasználat indokolta. A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján a belföldi érvényes
rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi után gépjármőadót kell fizetni. A törvény (tárgyi)
hatálya általános szabályként a belföldi rendszámtáblával ellátott gépjármővekre, nyilvántartott
tehergépjármővekre terjed ki. A hatályos rendelkezés értelmében a belföldi gépjármővek esetében az
adókötelezettségnek kettıs feltétele van, a gépjármő forgalmi engedéllyel, valamint
rendszámtáblával való ellátottsága.
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A törvény alapján az adó alanya a gépjármő azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben
tartója, akinek/amelynek a nevére - a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
alapján vezetett nyilvántartás év elsı napján fennálló állapota szerint - a forgalmi engedélyt
kiállították.
Alanyi jogon adómentesek azok a gépjármővek, amelyek a költségvetési szerv (központi és helyi
önkormányzati költségvetési szervek, valamint a Társadalombiztosítási Alap kezelıje), egyház,
tulajdonában vannak, amelyek a társadalmi szervezet, vagy alapítvány tulajdonában vannak, ha a
tulajdonosnak a megelızı évben jövedelme (nyeresége) után adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett. Céltól függıen adómentes az a gépjármő, amely a helyi és a helyközi tömegközlekedés
lebonyolítására szolgál. Kérelemre adómentes az a gépjármő, amely a mozgáskorlátozott gépjármőtulajdonos, vagy más gépjármő-tulajdonos által a saját háztartásában ellátott mozgáskorlátozott
személynek a helyváltoztatásához szükséges.
2007. évtıl a Gjt. a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendı gépjármőadót a
vagyonarányos közteherviselés és az igazságosság elvének megfelelıen alakította át. A törvény
szerint az adóteher ezen gépjármővek esetén már nem a gépjármő önsúlyához, hanem a
vagyontárgy értékét jobban kifejezı módon, a gépjármő hajtómotorjának kW-ban meghatározott
teljesítményéhez és gyártási évéhez igazodik. Az ilyen értelmő átalakítás feltételezte, hogy a
személygépkocsik utáni - a korábbi ösztönzı szerepet már legkevésbé betöltı - környezetvédelmi
szempontú kedvezményi rendszer megszőnjön. Ennek következtében a jövıben az értékesebb
gépkocsik után a jelenleginél magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adót
kell fizetni. Az átlagos életkorú és hajtómotor teljesítményő (11 év, 40-50 kW), illetve az állományban
legmagasabb arányt képviselı gépjármőcsoporton (8 éves, 50 kW-os) belüli gépkocsik utáni teherszint
nem változik vagy valamelyest csökken.
A tehergépjármővek utáni adókedvezményi rendszer - a technikai fejlıdést ütemét követı,
idıszakosan jelentkezı - felülvizsgálata szintén elengedhetetlenné vált. A törvény a korábbi struktúrát
meghagyva, a kedvezményt csak a legkorszerőbb légszennyezési és zajkibocsátási
határértékadatokat teljesítı tehergépjármővek után tartja meg, azaz a kevésbé korszerő (EURO-2-es)
tehergépjármővek után a kedvezményt megszőnteti.
A törvény szerint a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentesség - figyelemmel az e körben
tapasztalható visszaélésekre is - mind alanyi, mind tárgyi vonatkozásban szőkül. Alanyi oldal
tekintetében csak a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös háztartásban élı szülı, nevelıszülı, mostoha- és örökbefogadó szülı
tulajdonában lévı (tehát kizárólag polgári jogi tulajdonos), míg tárgyi vonatkozásban csak egy darab
100 kW teljesítményt el nem érı és nem személytaxi besorolású személygépkocsi után jár a mentesség.
Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi is van, akkor ezek közül mindig a
legkisebb teljesítményő után jár a mentesség.
A módosítás alapján - a vagyonarányos közteherviselés elvének gépjármőadóban való érvényesítése
érdekében - a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén az adó alapja - a korábbi önsúly
helyett - a gépjármő hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye. A törvény szerint
változatlan marad az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi - az önsúly -, illetve a
tehergépjármő - önsúly + raksúly 50%-a - vonatkozásában.
A törvény szerint a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén a mai egységes - 1200 Ft/100 kg-os
- adómértéket a gépjármő kora (gyártási éve) szerint differenciált adómérték váltja fel. A törvény
szerint a gyártási évben és az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követı 4-7.
naptári évben 260 Ft/kW, a gyártási évet követı 8-11. naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követı
12-15. naptári évben 160 Ft/kW, a gyártási évet követı 16. évtıl pedig csak 120 Ft/kW az adó
mértéke. Ezen differenciált adómérték és a törvény szerinti adóalap-változás következményeként a
jövıben az értékesebb gépkocsik után a jelenleginél magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik
után alacsonyabb adóteherszint érvényesül.
A személygépkocsik, illetve a motorkerékpárok utáni mainál igazságosabb közteherviselés elve, s
ennek az adóalap és –mérték változással jelentkezı adóteher átrendezıdés csak akkor teljesül, ha
ezen gépjármővek utáni hatályos szabályok szerinti 20%-os; 30%-os vagy 50%-os kedvezmény
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megszőnik, lévén, hogy a kedvezmény igénybevételére az értékesebb gépjármővek után van
lehetıség. Ezen jármőkörben a kedvezményi rendszer fenntartása azért is indokolatlan, mert valós
hatást (jobb környezetvédelmi normáknak megfelelı jármő vásárlása) a kedvezmény
gépjármővenkénti összegére tekintettel már egyébként sem vált ki. Erre figyelemmel a törvény 2007.
évtıl a személygépkocsikra már nem tartalmaz kedvezményi szabályozást.
A gépjármőadó-kedvezmény kapcsán alapelv, hogy az mindig csak a legkorszerőbb
környezetvédelmi (légszennyezési és zajkibocsátási határértékeknek) követelményeknek megfelelı
gépjármővekre terjedjen ki. A tehergépjármővek, autóbuszok vonatkozásában a mai
környezetvédelmi rendszer struktúrája - 20%-os, 30%-os vagy 50%-os kedvezmény - marad meg azzal,
hogy a mára elavult konstrukciójú EURO-II-es, azaz „4” környezetvédelmi besorolású
tehergépjármővek, autóbuszok - melyeket 2003. óta már nem lehet az Európai Unióban forgalomba
helyezni - utáni kedvezmény megszőnik. A törvény szerint az EURO-III-as környezetvédelmi besorolású
gépjármővek után a mai 30%-os kedvezmény helyett 20%-os kedvezmény jár, míg az EURO-IV-es vagy
EURO-V-ös környezetvédelmi besorolású gépjármőveket 30%-os kedvezmény illeti meg.
2004. évtıl csaknem teljes körően megszőnt a gépjármőadó-bevallási kötelezettség, az önkormányzati
adóhatóságok a közúti nyilvántartás adatai alapján állapították meg az adókat. A belföldön
bejegyzett gépjármővek adóztatásánál a gépjármőszerzéssel összefüggı adóbevallást felváltotta a
BM Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkormányzati
adóhatóságok részére történı adatszolgáltatása.

Gépjármőadó
összesen

Gépjármőadó

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

16 618

45 835 317

425 711 603

475 225 455

adózók száma
(fı)

gépjármővek száma
(db)

törvényi
adókedvezmény

törvényi
adómentesség

adó összesen

adómentes

2 102

3 184

2 764 800 Ft

51 647 580 Ft

- Ft

0-5.000 Ft közötti adó

2 461

2 682

- Ft

- Ft

9 802 780 Ft

5.001-10.000 Ft

4 538

4 838

14 400 Ft

- Ft

35 635 740 Ft

10.001-50.000 Ft

10 040

14 008

8 196 240 Ft

- Ft

272 335 960 Ft

50.001-100.000 Ft

192

383

1 812 000 Ft

- Ft

28 563 440 Ft

100.001-

113

494

2 852 400 Ft

- Ft

91 384 800 Ft

19 446

25 589

15 639 840 Ft

51 647 580 Ft

437 722 720 Ft

Összesen:

Gépjármőadóban adózók adóterhelésének megoszlása

12 000
10 040

10 000
8 000
6 000
4 538

4 000
2 000

2 102

2 461
192

0
-2 000

adómentes

0-5.000 Ft közötti

5.001-10.000 Ft

10.001-50.000 Ft 50.001-100.000 Ft

113
100.001-

adó
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Késedelmi pótlék, bírságok
Teljesült adóbevétel
17 720 896 Ft

Késedelmi pótlék

Teljesítés százaléka
127%

20 975 100 Ft

Bírság

350%

Az adózás körében elkövetett jogsértések többségének hatása pénzben kifejezhetı. Ennek alapján az
adózás rendjérıl szóló törvény négyféle jogkövetkezményt határoz meg. Fizetési késedelem esetén
késedelmi pótlékot kell fizetni, az adórövidítésért adóbírságot kell kiszabni, illetıleg az önként feltárt
jogsértés esetén önellenırzési pótlék fizetendı, az egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztását
pedig az adóhatóság mulasztási bírsággal szankcionálja. Ezek a jogkövetkezmények jogi- és
magánszemélyek esetében is alkalmazhatók, pénzben kifejezhetık és nem adnak az adóhatóságnak
indokolatlanul széles mérlegelési lehetıséget. Az alapkamat mértékének emelése (2007.09.25-tıl
7,50%) befolyásolta a késedelmi pótlék mértékét is. A késedelmi pótlék, önellenırzési pótlék, mulasztási
bírság, adóbírság sajátossága, hogy a tervezéskor nehezen becsülhetı, hiszen ez elsısorban az
adózók fizetési kézségének, bevallási kötelezettségek teljesítésének függvénye. A törvény az
adókötelezettségek adóhiányra nem vezetı megsértése esetére mulasztási bírság kiszabását teszi
lehetıvé.
Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

15 811

14 103 898

38 780 451

54 931 576

2 605

27 269 727

25 602 786

53 727 735

Késedelmi pótlék
összesen
Bírság (adó-,
mulasztási,
önellenırzés)
összesen

10 EFT alatti hátralékkal a késedelmi pótlékban 11 395 tételen 7,1 MFt-tal, a bírságokban 518 tételen
2,1MFt-tal tartoznak ügyfeleink.
Adónemenként elıírt (nettó) pótlólagos fizetési szankciók
Mulasztási bírság
db

Nettó kötelezés 1412

Adóbírság

Késedelmi pótlék

Önellenırzési pótlék

Feltárt adóhiány

Ft

db

Ft

db

Ft

db

Ft

db

Ft

6 948 248

288

18 523 676

6885

29 637 455

26

264 112

1705

83 649 286

Adók módjára behajtott köztartozások
Teljesült adóbevétel
Egyéb saját adóbevétel

5 163 641 Ft

Teljesítés százaléka
86 %

A pénzbírságok és egyéb adótartozások behajtása a jogállamiság elveinek érvényre juttatásához
nélkülözhetetlen. Az adóvégrehajtásban az eljáró adóhatóságok hatásköre és illetékessége a
korábban hatályos szabályokhoz képest alapvetıen nem változott. Fıszabály szerint a végrehajtási
eljárást az elsı fokon eljáró adóhatóság folytatja le. Sajátos munkamegosztás érvényesül azonban az
adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása esetén, amikor az adóhatóság a végrehajtást
a köztartozás jogosultjának megkeresésére folytatja le. Ha az adós magánszemély, a belföldi
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, ennek hiányában szokásos fellelhetıségi helye szerint
illetékes önkormányzati adóhatóság az eljárásra jogosult szerv, míg jogi személy és egyéb szervezet
köztartozási ügyében az állami adóhatóság jár el, kivéve, ha törvény a tartozás beszedését más szerv
hatáskörébe utalja.
Törvények elıírhatják, hogy valamely köztartozást az önkormányzati adóhatóság adók módjára
köteles behajtani. E köztartozások rendszerint nem adó jellegőek, ezekre a törvény hatálya csak a
végrehajtás és az ezzel összefüggı nyilvántartás tekintetében terjed ki. Amikor az adóhatóság adók
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módjára behajtandó köztartozás beszedése érdekében, megkeresésre foganatosít végrehajtási
cselekményeket, nem saját követelését érvényesíti, ekkor hatásköre csupán arra terjed ki, hogy a
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, vagy behajthatatlanság címén törölje. A szabálysértési és
helyszíni bírságok az önkormányzat saját bevételeinek számítanak. Igen változatos a törvény által
adók módjára behajtandó köztartozásnak minısített ügyek fajtái. Adók módjára behajtandó
köztartozásokat két különálló számlán (egyéb- illetve idegen számlán - ez utóbbi nem képez saját
bevételt -) kezeli az adóhatóság.
2006. január 1-tıl megváltozott a kimutatható tartozások összeghatára, míg eddig 1 000 forint felett
lehetett adótartozást kimutatni, addig idéntıl már csak 5 000 forintot meghaladó tartozásokat lehet
érvényesíteni. A tartozások jogosultja - amennyiben a tartozás összege az 5 000 forintot meghaladja,
és azt ı maga nem tudja behajtani - a végrehajtás érdekében negyedévenként keresheti meg az
adóhatóságot. Mivel a megkeresés alapján foganatosított behajtási feladatok jelentıs többletterhet
rónak az adóhatóságra, és számos esetben eredménytelenül zárulnak olyan többlet költségeket
eredményeznek, amit sem a megkeresı, sem a tartozás kötelezettje nem térített meg az
adóhatóságnak. Ezért 2006. január 1-jét követıen a behajtást kérı szerv ingó-, illetıleg ingatlanvégrehajtás esetén a törvényben meghatározott költségminimumot az adóhatóság részére
megelılegezi (kivéve szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok), és annak megfizetését igazolja. Új
szabály, hogy az adótartozást megállapító adóhatóság törölheti a 10 000 forintot meg nem haladó
adótartozást, ha a tartozás nyilvántartása, a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a
tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. Az így törölt tételekrıl az adóhatóság
külön nyilvántartást köteles vezetni.
A kiszabott szabálysértési bírságok beszedésének eredményessége alacsonyabb, mint például a
helyi adóké. Míg az adók esetében egy folyamatos, éveken át tartó kapcsolat jön létre az
önkormányzati adóhatóság és az adózó között, a bírságok gyakran csak egyszeri kapcsolatot
feltételeznek, jóval magasabb igazgatási költségekkel. Az Art. tiltja a jelzálogjog intézményének
alkalmazását az adók módjára kimutatott tartozások beszedésénél, így 500 ezer forint alatti tartozások
esetében az ingatlant nem lehet megterhelni.

Adók módjára
behajtandó saját
bevételnek minısülı
köztartozások
összesen

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

1 059

24 218 687

593 687

25 164 483

Talajterhelési díj (TTD)
Teljesült díjbevétel
Talajterhelési díj

3 121 625 Ft

Teljesítés százaléka
347 %

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (Ktd.) alapján a környezetterhelési díj 2004.
január 1-jén került bevezetésre a levegıre és vízre, a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004.
július 1-jétıl léptek életbe. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy
senkinek se legyen elınyösebb, a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a
jelentıs költségvetési támogatással megépült közmővekre rá nem kötı lakosok talajterhelési díjat
fizessenek. Két adóhatóság is „mőködik” a talajterhelési díj adózása során, a vízjogi engedély alapján
végzett tevékenységéhez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az Adóés Pénzügyi Ellenırzési Hivatal és szervei, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízszikkasztáshoz kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az
önkormányzati adóhatóságok látják el. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a mőszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelés díj
alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg. Talajterhelési
díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz
mennyisége, illetve a talajra, talajba juttatott szenny- és használt víz éves mennyisége (speciális
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csökkentések figyelembe vétele mellett). Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 120 Ft/
m3-ben határozza meg. 2004-ben a talajterhelési díj 20%, 2006-ban 50%, 2007-ben 75%, 2008-ban 90%át kell a kibocsátóknak megfizetniük. A díj 100%-ának megfizetésére a kibocsátók csak 2009-tıl lesznek
kötelesek. A kibocsátó díjfizetési kötelezettségérıl évente a tárgyévet követı év március 31-ig tesz
bevallást. Abban az esetben, ha több telephelyet mőködtet, akkor bevallási kötelezettségének
telephelyenként tesz eleget. A Ktd. alapján a díjfizetés önadózás keretében zajlik.

Talajterhelési díj
összesen

Adózók száma

Helyesbített múlt
évi hátralék

Helyesbített folyó
évi terhelés

Összes helyesbített
tartozás

304

2 967 900

86 466

3 129 077

Önkormányzati döntés alapján adókedvezményt, mentességet kapnak, a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülık, valamint azok a természetes személy kibocsátók, akiknek
a családjában legalább egy 65. életévét betöltött nyugdíjas él, és a családban az egy fıre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
A díjfizetés alapja 19 058 m3 felhasznált víz volt, melynek alapdíja: 6 861 168 Ft. Az alapdíj 50%-át
(csökkentve az önkormányzati kedvezményekkel) kellett megfizetni, ennek összege: 2 967 084 Ft.
Törvényi kedvezmény révén 3 430 584 Ft, önkormányzati díjkedvezmények révén további 463 500 Ft-ot
érvényesíthettek a felhasználók. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét
képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minıségi védelmére
használhatja fel.
Talajterhelési díj

kivetési irat
száma (db)

Törvényi
díjkedvezmény

Önkormányzati
díjkedvezmény

díj összesen

adómentes
0-5.000 Ft közötti adó
5.001-10.000 Ft
10.001-50.000 Ft

75
99
64
112

463 500 Ft
269 460 Ft
452 952 Ft
2 100 132 Ft

463 540 Ft
- Ft
- Ft
- Ft

- Ft
269 460 Ft
452 952 Ft
2 100 132 Ft

50.001 FtÖsszesen:

2
352

144 540 Ft
3 430 584 Ft

- Ft
463 540 Ft

144 540 Ft
2 967 084 Ft

Luxusadó (LUA)
Teljesült adóbevétel
Luxusadó

856 495 Ft

Teljesítés százaléka
92 %

A társadalmi igazságosság valamint a vagyonarányos közteherviselés érvényre juttatása megköveteli,
hogy az átlagos életvitelő állampolgárokhoz képest lényegesen jobb életkörülmények között élık
nagyobb mértékben járuljanak a társadalmi közös feladatok ellátásának költségeihez. Tekintve, hogy
a különlegesen jó életkörülmények között élık vagyoni helyzete fıként az általuk tulajdonolt, használt
lakásingatlanban testesül meg, ezért ezen nagy értékő lakóingatlanokkal rendelkezni jogosult
magánszemélyeket (tulajdonos, vagyoni értékő jog jogosultja) külön adóval, a luxusadóval terheli.
A luxusadó valójában egy értékalapon mőködı ingatlanadó. Az értékalapú adóztatás érdekében a
Ltv. egy adóztatási célú értékelési módszertant is tartalmaz, melynek lényege nem a piaci ár, a
forgalmi érték meghatározása, hanem az egyes ingatlanok közötti értékarányok érvényre juttatása.
Természetesen az adóztatási célú érték (a számított érték) nem szakad el a piaci értéktıl, mert az
visszterhes vagyonszerzési illetékezés során nyert illetékhivatali adatokon alapszik. A Ltv. szerint csak a
valóban luxus-ingatlanok viselnének különadót, tekintve, hogy csak a 100 millió forintot meghaladó
számított értékő lakóingatlanok az adóztatás tárgyai. Az Ltv. értelmében az adó tárgya a
magánszemély tulajdonában álló illetıleg magánszemély javára bejegyzett vagyoni értékő joggal
terhelt 100 millió Ft számított értéket meghaladó lakóingatlannak (lakásnak, üdülınek) minısülı
épület, épületrész.
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A lakás (mely fajtáját tekintve lehet egylakásos lakóház vagy többlakásos lakóépületben vagy egyéb
épületben lévı lakás) és az üdülı fogalmát az Ltv. az értelmezı rendelkezések között definiálja, s azt
alapvetıen az ingatlan-nyilvántartási állapothoz, illetıleg a kiadott használatba vételi engedélyhez
köti. Az adókötelezettség – hasonlóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.)
szabályozottakhoz – fıszabály szerint a lakóingatlan használatbavételi engedélye kiadását követı év
elsı napjától keletkezik. Az adókötelezettség akkor is fennáll, ha a lakóingatlan használata szünetel,
illetıleg a lakóingatlan használati módja közömbös az adókötelezettség szempontjából. Az adó
alanya a magánszemély tulajdonos. Abban az esetben azonban, ha a lakóépületen az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog (kezelıi jog, tartós földhasználat joga, haszonélvezeti
jog, használati jog) áll fen, akkor az adó alanya a vagyoni értékő jog magánszemély jogosítottja. Ha a
lakóingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
tekintendık tulajdonosnak. Ebben az esetben a tulajdonosok dönthetnek arról is, hogy maguk közül
egy személyt hatalmaznak fel az adóalanyisággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
gyakorlásával. Ennek feltétele, hogy e tényrıl együttes, írásos nyilatkozatot tegyenek az
adóhatóságnak.
Az adó alapja a számított érték. Az adó mértéke 0,5 %, amit a 100 millió Ft értéket meghaladó
adóalaprészre számítódik. Az Ltv. azzal, hogy az adóból levonhatóvá teszi az adott lakingatlan után
megfizetett valamely helyi adó (építményadó) összegét, kizárja a kétszeres adófizetést (ugyanazon
adóalanynál, ugyanazon adótárgy után fennálló fizetési kötelezettséget). Eger városában, így
levonhatóvá válik a megfizetett építményadó összege, jelenleg a három esetben ennek összege
98 865 Ft. Az adóztatási feladatokat az adótárgyhoz „legközelebb” lévı, ingatlanadóztatási
tapasztalatokkal rendelkezı adóhatósághoz, az önkormányzati adóhatósághoz, a fıvárosban a
fıvárosi önkormányzat adóhatóságához telepíti. Az adóztatás kivetéssel történik, s az adót az
adóhatóság határozata alapján kell megfizetni, az adóév március 15., illetve szeptember 15. napjáig,
feltéve, ha ezen idıpontokig az adófizetésrıl szóló adóhatósági határozat jogerıre emelkedett. Az
adónembıl befolyó bevétel teljes egészében a települési önkormányzatot illeti meg. (A 2008. évtıl
bevezetésre tervezett ingatlanadó hasonló szabályok szerint mőködik majd.)
Adózók száma
Luxusadó összesen

3

Helyesbített múlt
évi hátralék
0

Helyesbített folyó
évi terhelés
886 159

Összes helyesbített
tartozás
856 495

Egerben mindössze 3 db olyan ingatlanról érkezett bevallás, mely luxusadó kötelezettség alá tartozik.
1861 hasznos m2 után a számított alapérték 427 750 000 Ft, az alapadó 1 021 317 Ft, az éves
adókötelezettség 922 452 Ft. A luxusadó (ha új ingatlanok nem lépnek be a rendszerbe) úgy az évek
múlásával folyamatosan csökkeni fog. A már új nagy alapterülető (legalább 260m2-es hasznos
alapterület) rendelkezı lakásokat a tulajdonosok az adó elkerülése végett megosztják. Vélhetıen ez
az adónembıl befolyó bevételek folyamatosan csökkennek, majd évek során megszőnnek.

Helyi iparőzési adó 10%-nak felhasználására tett adózói javaslatokról
Országosan is egyedülálló, hogy több mint tíz éve lehetısége van az egri helyi iparőzési adófizetıknek
arra, hogy a befizetett helyi iparőzési adójuk (továbbiakban: HIPA) bizonyos részének felhasználásába
beleszóljanak. A 2006. évi helyi iparőzési adóbevallások feldolgozását követıen 71 243 403 Ft érvényes
jelölés történt.
Eger Megyei Jogú Város Közgyőlésének 40/2004. (XII. 17.) számú helyi adókról szóló rendeletének
(továbbiakban: Ör.) 25-30.§-ai alapján az adózók, a befizetett iparőzési adójuk 10%-ából,
-

Kiemelt feladatokra,
Kiemelt ágazatoknak és végül
Eger közigazgatási területén lévı
o állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervei, intézményei
valamint egri székhelyő oktatási intézmények,
o civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek) részére
jelölhetnek.
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A HIPA-ban érintett adózók 61,7%-a élt a jelölés lehetıségével. A felhasználási jelölésre jogosult
adózók véleménye továbbra is fontos az önkormányzat számára, hiszen İk fizették a 2006. évi HIPA 2 007 456 EFt- 87,7%-át.
Érvénytelennek minısül a „Felhasználási javaslata” annak az adózónak, aki: az éves adóbevallását
vagy javaslatát a törvényben elıírt helyi iparőzési adóra vonatkozó bevallási határidıt, üzleti évet
választó adózó június 30-át követıen nyújtja be, vagy helyi adó, gépjármőadó, és egyéb
önkormányzati hatáskörbe tartozó adóhátralékkal rendelkezik. A támogatott szervezetek számára
számadási kötelezettséggel terhelten kerültek kiutalásra. A támogatások jogszabálysértı vagy nem
rendeltetésszerő felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség is terheli.
A „nonprofit szervezetek részére összesen 21 778 146 Ft érvényes jelölés érkezett.
ebbıl -

alapítványoknak:
9 252 314 Ft,
egyesületeknek, költségvetési intézményeknek: 12 525 832 Ft.

Kiemelt feladatokra jelölt támogatások
Játszóterek építése, karbantartása
Közbiztonság javításával összefüggı feladatok
Parkosítással, virágosítással összefüggı feladatok
Kerékpárút építése
Helyi Környezetvédelmi Alap javára
Érsekkert felújítása
Oktatási intézmény fejújítása, karbantartása
Idısek Berva-völgyi Otthonának bıvítése
Összes Támogatási összeg
Összes Darab
Kiemelt ágazatoknak jelölt támogatások

Adatok
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Támogatási összeg

Összesen

Adatok

Összesen

3 564 555 Ft
4 928 692 Ft
3 380 373 Ft
4 564 336 Ft
615 310 Ft
2 530 963 Ft
4 544 223 Ft
2 670 324 Ft
26 798 776 Ft
427

Sport

Támogatási összeg

3 719 457 Ft

Városszépítés

Támogatási összeg

3 047 922 Ft

Egészségügy

Támogatási összeg

8 366 662 Ft

Oktatás

Támogatási összeg

1 796 155 Ft

Mőemlékvédelem

Támogatási összeg

1 596 678 Ft

Kultúra

Támogatási összeg

827 990 Ft

Idegenforgalom

Támogatási összeg

1 732 131 Ft

Városfejlesztés

Támogatási összeg

1 579 486 Ft

22 666 481 Ft

Összes Támogatási összeg
Összes Darab

304

Eger, 2008. január 23.
KORSÓS LÁSZLÓ
Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóiroda
Irodavezetıje
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