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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. 2013. január 1-jétől a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Pénzügyi Osztály adócsoportja által látja el a helyi adóztatási feladatokat. A beszámoló ezen okok miatt csak a rendelkezésre álló adatok alapján készültek.

Az adóügyi ügyintéző munkakör célja: Borzavár község közigazgatási területén a helyi adók (beszedett idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték, és az adók módjára behajtandó köztartozások (helyszíni bírság, szabálysértés, közigazgatási bírság, gyermektartásdíj, más önkormányzatok felé adótartozás, stb.) kivetésével és behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

2012. december 31-én nyilvántartott adózók száma:
- beszedett idegenforgalmi adó 3 kereskedelmi szálláshelyadót,
- helyi iparűzési adó 61 adózót,
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem 0 adózót,
- gépjárműadó 316 adótárgy esetében 196 adózót,
- talajterhelési díj 27 ingatlan esetében 27 adózót,
- államigazgatási eljárási illeték 1 adózót és
- az adók módjára behajtandó köztartozások (pl. közigazgatási bírság, helyszíni bírság, szabálysértés, szemétszállítási díj, megelőlegezett gyermektartásdíj, földhivatal által kimutatott igazgatási szolgáltatási díj, stb.) esetében 12 adózót tartottak nyilván és látták el az ezekkel kapcsolatos adóügyi feladatokat. 

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

1./ Adókivetéshez kapcsolódóan ellátják a telekadóval, a magánszemélyek kommunális adójával, a luxusadóval, a beszedett idegenforgalmi adóval, a helyi iparűzési adóval, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval, a talajterhelési díjjal, a gépjárműadóval, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal és az ezekhez kapcsolódó államigazgatási eljárási illetékkel kapcsolatos kivetési feladatokat. Ezekhez kapcsolódóan felhívást bocsátanak ki a hiányzó bevallások benyújtására, a bevallásokat beszedik és felülvizsgálják, megállapítják az adót, határozatokat készítenek, a méltányossági és részletfizetési kérelmek döntéseit előkészítik. Felterjesztik a fellebbezéseket. 

2./ Adókönyvelési feladatokhoz kapcsolódóan az előzőekben említett adók és díjak esetében a számlákra beérkezett pénzforgalmat egyeztetik és könyvelik és vezetik az ezekhez kapcsolódó nyilvántartásokat, kiküldik az értesítőket, adóíveket, elvégzik a zárási feladatokat, negyedévenként információs jelentést, félévenként eredmény-kimutatást készítenek, elkészítik a vezetés számára szükséges tájékoztatókat, bevételi javaslatokat dolgoznak ki a költségvetés tervezéséhez és értékelik az előirányzatok teljesítését. A helyi adókból, késedelmi pótlékból és bírságból 186 e Ft, a gépjárműadóból 8.476 e Ft bevétel származott. 

3./ Adóellenőrzést végeznek, a bevallásokhoz kapcsolódóan, amelyről feljegyzést, jegyzőkönyvet készítenek. A feltárt hátralékot nyilvántartják és a beszedéssel kapcsolatos feladatokat, ellátják. NAV megkeresése adóvisszatartásra (folyamatos).

4./  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény felhatalmazása alapján végrehajtási eljárást kezdeményeznek az adótartozásokra. 

5./ Adó- és értékbizonyítványt készítenek hagyatéki, gyámhivatali eljáráshoz, jogszabályban megjelölt lakáscélú állami támogatáshoz, valamint ingatlan-végrehajtási eljáráshoz. 

6./ Vagyoni igazolások kiállítása végrehajtási eljárásokhoz (NAV-hoz, önálló bírósági végrehajtókhoz, Rendőrséghez, Bíróságokhoz).

7./ Adóigazolást állítanak ki arról, hogy az adózónak a nyilvántartásukban fennálló adótartozása van-e, illetve adótartozás nem áll fenn (nemleges adóigazolás). 

Az előterjesztés mellékletében megtalálható tábla tartalmazza a 2012. évi előírt adóbevételek teljesülését és az adóhátralékok alakulását.

Az előterjesztéshez mellékelt táblázat tartalmazza adónemenként a nyitó hátralékot, a nyitóból (ezen időpontban) fennálló hátralékot és a nem esedékes hátralékot. A nyitó hátralék és a fennálló hátralék közötti különbözetet az adott évben befolyt adóbevétel csökkentette (ami többek között a megindult behajtási eljárásokból folyt be). A nyitó hátralékból és a fennálló nem esedékes hátralék a fizetési halasztásban részesült adózók hátralékát tartalmazza többségében, illetve akiknek később került előírásra a fizetendő adóösszeg és nem járt le a befizetési határidejük.  
A táblázatban megtalálhatóak az adott év helyesbített kivetése és a befolyt adóbevétele.
A táblázat tartalmazza továbbá a december 31-i állapotban fennálló esedékes és nem esedékes (ebben azok az előírások szerepelnek, aminek a befizetési határideje nem járt le: pl. évközi kivetések, előírások) hátralékokat, illetve a fennálló túlfizetéseket (ebbe azok az adóbefizetések szerepelnek többségben, amit az adózók határidő előtt befizettek: pl. egy összegben befizették az évi adót, de még nem került elszámolásra).

Az iparűzési adó esetében a folyó évi helyesbített kivetés és a befolyt (adóhatóságnál maradt) bevétel közi különbözet, azért nem jelentkezik hátralékként, mivel évközben jelentkezett törlésekből kerültek elszámolásra. A túlfizetés nagyrésze (1.063 eFt) visszautalásra került. A túlfizetések abból adódtak, hogy Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-jétől csökkentette az iparűzési adó mértékét, így a 2012. május 31-i bevallások alapján törlésre kerültek az előírt adóelőlegek 2011. évre.


Zirc, 2013. április 16.
						
									      Sümegi Attila
										jegyző













Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

……./2013.(…)  határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2012. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
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