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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő‐testület 2011. január 13‐i ülésére
Tárgy: Tájékoztató az adókról és a 2010. évi végrehajtási cselekményekről
Tisztelt Képviselő‐testület!
A mellékelt táblázatban foglaltam össze a helyi adók és a helyi adóhatóság által kezelt egyéb adók és
adók módjára behajtandó köztartozások összesített adatait.
A kimutatás nem tartalmazza az illetékbevételeket, melyeknek „csak” a kiszabása, beszedése és a
magyar állam részére történő átutalása tartozik az adóhatóságunk hatáskörébe. Ebből bevétele az
önkormányzatnak nincs.
A korábban adott tájékoztatóm szerint megközelítőleg 40 millió forint volt az előre láthatólag
behajthatatlannak minősülő adótartozás. Az év végére javult valamit a helyzet, jelenleg
megközelítőleg 28 millió 700 ezer forint az az adóösszeg, amely nagy valószínűséggel behajthatatlan.
Az adóhatóságom által 2010. egész évben a tartozások behajtása érdekében az alábbi végrehajtási
intézkedéseket foganatosítottuk:
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A fenti végrehajtási intézkedések eredményeként 11.136.752.‐Ft került behajtásra.
Az előzőekben felsorolt végrehajtási intézkedéseken túlmenően 1015 db fizetési felhívás került
tértivevényesen kiküldésre a 100.‐Ft‐ot meghaladó adótartozással rendelkezők részére.
Az önkormányzati adóhatóság a 100.‐Ft alatti tételeket nem tartja nyilván, ezért az év végével a 100.‐
Ft alatti túlfizetéseket, hátralékokat törölni kell.
Az ismertetett végrehajtási intézkedések hatására az elmúlt évek hátraléka csökkent, de a 2010. évi
hátralék ismételten jelentkezik, melyek behajtására a végrehajtásra kapott státusznak köszönhetően
folyamatosan tesszük meg az intézkedéseket.
Az adóztatás alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 2010. évben javult az adóztatási teljesítmény,
mert a hátralékok ellenére, a folyó évi kivetéssel szinte megegyező mértékű adóbevétel realizálódott
összességében.
Az adóbehajtási tevékenységet a 2011. évben is kiemelten kezeljük, minden törvényes eszközzel
megkíséreljük a tartozások beszedését.
Kérem fenti tájékoztatásom elfogadását.
Lakitelek, 2011. január 05.
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Dr. Orbán Csaba

