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Tájékoztató a helyi adók 2020. I. félévi teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bekezdés g)-h) pontjai szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző
beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, valamint tájékoztatja a lakosságot a helyi
adókból származó bevételek összegéről.
Az önkormányzat az illetékességi területén a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti
jogalkotói hatáskörében, hanem a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban:
Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
megalkotott önkormányzati rendeletben állapítja meg. A helyi jogalkotás során nem léphet
túl a törvényi kereteken, az önkormányzat csak a Htv. által meghatározott esetekben és
mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni.
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ráruházott hatósági feladatokat is
végez. (Pl. gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése,
adó- és értékbizonyítvány készítése, stb.)
A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat saját bevétele.
A gépjárműadó (korábbi nevén súlyadó) lényegét tekintve nem helyi adónem, hanem egy
részben átengedett központi adó: az önkormányzatok az éves költségvetési törvényben
meghatározott százalékát kapják meg (kivéve a megyék és a főváros, ezek az
önkormányzatok nem kapnak belőle).
Régebben az állam a teljes összeget átengedte, 2013 óta azonban a gépjárműadóból
befolyó összeg 60-40 arányban oszlik meg a központi költségvetés és a települések között.
A COVID-járvány miatt létrehozott válságalappal a maradék 40 százalékot vette magához
az állam 2020-ban, és úgy tűnik, ez a felállás 2021-ben így is marad.
Az adók módjára behajtandó köztartozásokat teljes egészében tovább kell utalni a
megkereső szerv felé.
A törvényi felhatalmazás alapján alkotott hatályos önkormányzati rendeletünk a helyi
adókról szóló 17/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.).

Az Ör-ben meghatározott adómértékek a következők:
Építményadó mértéke:
- üdülő, hétvégi ház esetében: I. övezet: 900,-Ft/m2,

II. övezet: 720,-Ft/nm/
- irodai tevékenység esetében: 150,-Ft/m2
- kereskedelmi egység és egyéb üzleti célt szolgáló építmények esetében: 100,Ft/m2
Kommunális adó mértéke: 12.000,-Ft/adótárgy.

Idegenforgalmi adó mértéke:
• 300.-Ft/fő/ megkezdett vendégéjszaka a főszezonban
-

(június, július, augusztus),
150.- Ft/fő az elő- és utószezonban (szeptembertől májusig),
valamint a nagycsaládosoknak.

Iparűzési adó mértéke:
- az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8%-a,
- az alkalmi /ideiglenes/ jelleggel végzett tevékenység esetén 1000.-Ft/nap

Gépjárműadó mértéke törvény alapján:
Személyautóknál: 140 – 345,- Ft/kilowatt, tehergépjárműveknél súly alapján
változó.
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A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet ellenére az első félévi adóbefizetések
összességében nem mutatnak olyan rossz képet, mint azt eleinte vártuk.

Építményadóban, kommunális adóban az időarányosan tervezett előirányzathoz képest
megfelelően teljesítettünk, illetve túlteljesítettünk.
Ennek magyarázata lehet egyrészt, hogy többen kifizették egyszerre az éves adójukat.
Másrészt ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt félévben az eddig adózatlan
adótárgyak feltárására, adóztatásba vonására.
• Építményadóban 73 felszólítást küldtünk ki, s az eddig visszaérkezett bevallások
után mintegy 3,1 MFt adót szabtunk ki, melyből eddig 1,9 MFt-ot be is fizettek.
Az adózók száma 891 fő (32 fővel nőtt az egy évvel korábbihoz képest).
• Kommunális adóban 114 felszólítás ment ki, melyre eddig 2,2 MFt adókivetés
történt. Ebből a ténylegesen befizetett adó összege: 1,6 MFt. Az adózók száma
856 fő (60 fős növekedés).
Sajnos sokan vannak, akik nem reagálnak a hiánypótlási felhívásunkra, itt - az adózási
fegyelem erősítése érdekében - törvényi eszközökkel kell élnünk és mulasztási bírság
kiszabására kerül sor.
A COVID-járványhelyzet sajnos negatívan érintette mind a gépjárműadó, mind az
idegenforgalmi adó, mind pedig a helyi iparűzési adóbevételünket.
A gépjárműadót – mint fentebb is említésre került – teljes egészében elvonta az állam. Ez
kb. 7,3 MFt bevételkiesést jelent éves szinten.
Az idegenforgalmi adót 2020. április 26-tól év végéig nem kell megfizetniük a
vendégeknek, viszont a szálláshely üzemeltetőjének adóbevallást kell tenni az eltöltött
vendégéjszakák számáról. A bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével
megegyezően támogatási igénnyel élhetünk a központi költségvetés felé, melyet
negyedévente kifizetnek az önkormányzat részére. Itt tehát várható bevétel, még ha a
járvány-helyzet miatt visszaesés is történik. Éves szinten mintegy 1 MFt szokott lenni az
IFA összege. Az első félévben 7 szálláshely-üzemeltető nyújtott be IFA bevallást.
A helyi iparűzési adó vonatkozásában a szokásos május 31-i bevallási, majd megfizetési
kötelezettség határidejét kitolta a jogszabály 2020. szeptember 30-ig.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33.§
„(4) Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves
és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel
egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőlegfizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020.
szeptember 30-ig teljesítheti.”
Ennek ellenére több adózó a szokásos időben teljesítette kötelezettségét és az éves
tervezett bevétel 44 %-a teljesült.
2020.06.30. állapot szerint összesen 328 bejelentett vállalkozás/egyéni vállalkozó
folytatott iparűzési tevékenységet a községben (13 db növekedés a tavalyi évhez képest).

Összességében elmondható, hogy a 2020. június 30-ig beérkezett befizetések
alapján a 2020. I. félévi teljesített adóbevételünk 54 %-os az eredeti
előirányzathoz képest. (2019. I. félévi érték: 64 % volt.)
Szigetszentmárton, 2020. augusztus 18.
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