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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-a lehetőséget biztosít 
az önkormányzatoknak arra, hogy az ügykörükbe tartozó adók és illetékek hatékony 
beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és 
illetéktartozásból az önkormányzatot megillető bevétel terhére rendeletben szabályozzák az 
anyagi érdekeltség feltételeit. 
A Htv. alapján az érdekeltségi célú juttatásból az adó- és illetékhatáskör címzettjei, továbbá a 
polgármesteri (főpolgármesteri), valamint a megyei önkormányzati hivatal adó- vagy illetékügyi 
feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek. 
 
Az önkormányzati gazdálkodási rendszer jelentősen átalakult. A helyi adók szerepe tovább 
nőtt az önkormányzati költségvetésben, a pénzügyi stabilitás megteremtésében. 
Az önkormányzati bevételek nagy részét, biztos bevételi forrását a helyi adóbevételek képezik, 
ezért a kintlévőségek hatékony beszedése, az ellenőrzési munka eredményessége, az 
adófelderítői tevékenység egyre nagyobb jelentőséggel bír. 
Az önkormányzatot megillető adóbevétel hatékony beszedése az adóügyi dolgozók 
munkájának függvénye. 
Az adóigazgatásban dolgozó köztisztviselők terhelése folyamatosan nő. A megnövekedett és 
széleskörű ismereteket igénylő államigazgatási, végrehajtói, ügyfélfogadási és ellenőrzési 
tevékenység szakszerű és hatékony ellátása érdekében fontos az erkölcsi és anyagi 
megbecsülés. Az adóügyi dolgozók ösztönzésének bevezetésére a BK/3./2021 számú 
Budakalász Város Önkormányzata 2021. évre elfogadott belső ellenőrzési tervének 
teljesítéséhez készült belső ellenőri jelentés is tett javaslatot. 
 
A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony 
beszedése, eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt 
elkötelezett személyi állomány ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek 
növelése érdekében. 
 
A Budakalászi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának nyilvántartása szerint a helyi- és 
települési adókból (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési 
adó, települési adó, pótlék) az elmúlt években jelentős, a 2022. április havi zárási összesítő 
szerint 99.972.000,- Ft hátralék halmozódott fel. A hátralékként kimutatott összeg közel 1800 
adózó 1.000,- Ft-ot meghaladó tartozásából tevődik össze, azonban a pontos hátralék 
megállapításához vizsgálni kell azokat, és ki kell vezetni a behajthatatlan tételeket, valamint 
az elévült tartozásokat. 
Megállapítható, hogy a korábbi években a nagy összegű hátralék csökkentése iránti 
végrehajtási intézkedések elmaradtak melynek okai: 

- A koronavírus-világjárvány okozta gazdasági helyzet enyhítése érdekében a 
végrehajtás szüneteltetéséről hozott döntések. 

- Az ASP programra való átállás nehézségei. Az ASP programban a beszedett adóhiány 
számszakilag nem mutatható ki. Tekintettel arra, hogy az adócsoport külön 
végrehajtási számlaszámmal nem rendelkezik, így az eredményes végrehajtások 
során befolyt összegek közvetlenül az egyes adónemek számláira folynak be. A 
továbbiakban külön nyilvántartás vezetése indokolt az érdekeltségi alapba befolyt 
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összegekről. 
- Létszámgondok. Az adócsoport 2022. januártól 3 fő adóügyi ügyintézővel és 1 fő adó 

csoportvezetővel látja el a helyi adóztatással kapcsolatos feladatokat. A város 
népességének folyamatos növekedésével az adózók száma is egyenes arányban 
növekszik, többlet feladatot adva az adóügyi dolgozóknak. A jelenlegi létszámmal a 
végrehajtási tevékenység, az ellenőrzési tevékenység és az adófelderítési 
tevékenység elvégzése háttérbe szorult. 

 
Az elmúlt években az adóhatóságnál a változások nem voltak teljes mértékben nyomon 
követve (ingatlanok eladása, elhunyt adózók, megszűnt gazdálkodó szervezetek kivezetése, 
örökösök, jogutódok felkutatása). Ennek következményeként stagnált az adózók száma, sok 
esetben az adókivetés nem volt jogos. Az adózók bevallási kötelezettségüket nem teljesítették. 
Az adózók számának és így az adóbevételek növelésének elengedhetetlen feltétele az az 
adóhatósági felderítések ösztönzése. 
 
Összehasonlításként áttanulmányozásra került Törökbálint, Újbuda, Diósd, Ecser, Alsónémedi 
és Budaörs hasonló tárgyú rendelete, melyről az 1. számú melléklet tartalmaz lényeges 
információkat. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az adóérdekeltségi juttatás alapját csak azoknak az 
adóbevételeknek a bizonyos százaléka képezi, amelyek érdekében külön végrehajtási 
intézkedést kell tenni, külön lefolytatott adóellenőrzés során megállapított adóhiányból és 
bírságból származnak, illetve felderítés eredményeként lettek előírva és befizetve. 
 
Az adóellenőrzés és felderítés során feltárt adózók, illetve az adókülönbözet a következő 
években már előírásként szerepel, mely bevételre biztonsággal lehet számolni és javítja az 
önkormányzat gazdálkodási helyzetét. 
 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 

 

 
 

1. Rendeleti javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati 

adóhatóság anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletét. 

 
 
 

Budakalász, 2022. május 9.  
 
dr. Deák Ferenc 
        jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:: 

A rendelet célja 

1. § 

Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az 
adóellenőrzési, valamint adófelderítési feladatok eredményes végrehajtása érdekében az 
adóhatósági munka iránt elkötelezett személyi állomány anyagi elismerése és ösztönzése. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
a) Adócsoport vezetőjére 
b) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre 

Az Érdekeltségi Alap 

3. § 

(1) Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) 
a) - az adóhatóság által ellenőrzéssel feltárt és az ellenőrzés alapján kiszabott jogerős 

határozat alapján beszedett adóhiány, adóbírság, 
b) - az eredményesen alkalmazott végrehajtási cselekmények alapján befolyt 

adótartozások, késedelmi pótlékok, 
c) - az eredményes felderítés alapján befolyt adótartozások, mulasztási bírságok e rendelet 

4. §-ában meghatározott hányadából a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 
előirányzatának részeként Érdekeltségi Alapot képez. 

(2) Az Érdekeltség Alapot elkülönítetten kell kezelni. Az Érdekeltségi Alap terhére történő 
kifizetés (érdekeltségi jutalék) után járó, munkaadót terhelő közterheket az Alapból kell 
fedezni. Az érdekeltségi jutalék keret nyilvántartását az Adócsoport vezeti az erre vonatkozó 
Jegyzői Utasítás szerint. 

(3) Az Alapból az év végéig fel nem használt összeget a következő évre átvinni nem lehet. 

Az érdekeltségi alap forrásai 

4. § 
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A 3. § szerint képzett érdekeltségi alap forrásai: 
a) az ellenőrzéssel feltárt és beszedett adóhiány 40 % -a, az ellenőrzéshez kapcsolódó 

adóbírság 40 %-a 
b) a végrehajtási cselekmények alapján befolyt tőketartozás és késedelmi pótlék 40 %-a 
c) a felderítési tevékenység alapján eredményesen beszedett tartozás és mulasztási 

bírság 40 %-a 

Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetés 

5. § 

(1) Az Alapból csak a képződő források terhére lehet kifizetést teljesíteni. 

(2) Az Alapból kifizethető jutalék személyenként kifizethető mértékét a Pénzügyi és Adóiroda 
irodavezető javaslata alapján a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével. 

(3) Az érdekeltségi jutalék jogcímen történő kifizetés személyenként és naptári évenként nem 
haladhatja meg a jutalékban részesülő köztisztviselő 3 havi illetményét. 

(4) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele, hogy az adóügyi köztisztviselők 
többletmunkája eredményeként felderítésből, ellenőrzésből, behajtásból többletbevétel 
képződjön, amelyet külön tételesen nyilván kell tartani. 

(5) Az érdekeltségi jutalék összegét évente két alkalommal, a félévi zárást követően 
szeptember 30-ig, valamint a tárgyévet követő március 31-ig kell kifizetni. 

(6) A kifizetéseket a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi. 

(7) Az adócsoport vezetőjének adható jutalék mértékéről a jegyző dönt a polgármester 
egyetértésével. 

(8) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a jegyző felelős. 

(9) A személyenként jutalék megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni: 
a) - az elvégzett munka színvonalára, pontosságára, mennyiségére 
b) - az adóellenőrzések eredményességére 
c) - a behajtási munka eredményességére 
d) - a felderítési munka eredményességére 
e) - Vezető beosztású köztisztviselőnél: az adóztatási munka feltételeinek javítására, a 

többletfeladatok munkatársak közötti összehangolására és a vonatkozó rendeletek és 
előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében betöltött szerepre. 

Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetés különleges szabályai 

6. § 

(1) Érdekeltségi jutalék kifizetésére a 4. §-ban meghatározott források jogalapjának 
dokumentálása és a bevételek realizálása után kerülhet sor. A tárgyévben jogviszonyát 
megszüntető, nyugdíjba vonuló, GYED-en lévő, illetve egyéb méltányolható okból távol lévő 
köztisztviselő az utolsó munkában töltött napig számított időtartamra feladat időarányos 
teljesítése arányában kaphat érdekeltségi jutalékot. 

(2) Fegyelmi eljárás alatt álló, illetőleg fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő 
részére érdekeltségi jutalék –a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- nem fizethető ki. Nem 
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jogosult a jutalék kifizetésére továbbá az sem, akinek a fegyelmi eljárás alatt a közszolgálati 
jogviszonya megszűnik. 

(3) Ha a fegyelmi eljárás során fegyelmi büntetés kiszabására nem kerül sor, a kifizetésre a 
fegyelmi eljárásban hozott döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerülhet 
sor. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 
 
 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 
 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2022. május ... napján alkotta 
meg, kihirdetése 2022. május   ..-én megtörtént. 
 
dr. Deák Ferenc  
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 
adóhatóság anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 
I. Várható társadalmi hatások 
Társadalmi hatása az adómorál javítása a fokozott ellenőrzésekkel, felderítési 
tevékenységgel. 
Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi ösztönzése bevezetésével várható, hogy 
a munkavállalók a végrehajtási tevékenységre, adóellenőrzésekre, adófelderítésre 
többletmunkát fognak fordítani. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
Javítja a gazdálkodás helyzetét, mivel ezek az összegek a költségvetésben jóváhagyott 
adóelőirányzaton felül képződnek. 
 
Távolabbi évekre való kihatása: azon bevételek, amelyeket az adócsoport feltár, a következő 
években adóelőírásként rögzítésre kerülnek és a további évek előirányzatát javítják. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A tervezett rendeletalkotásnak az adminisztratív hatása abban nyilvánul meg, hogy az 
Adóirodának az Érdekeltségi Alapot elkülönítetten kell kezelni, dokumentálnia kell 
ügyiratonként, hogy az adott bevételt adóellenőrzéssel, adófelderítéssel, behajtással érte el 
az Adóiroda. 
Az érdekeltségi célú juttatás kifizetésének szabályszerűségéért a jegyző felel és ennek 
megfelelő dokumentálása jár bizonyos adminisztratív teherrel. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei. 
Az érdekeltségi jutalék ösztönzően hat az adóhatósági feladatokat ellátó munkavállalókra, akik 
az elérni kívánt cél érdekében jelentős mennyiségű többletmunkát is fognak végezni.  
A rendeletalkotás elmaradás esetén az önkormányzat nagyobb bevételektől eshet el és a 
követelések végrehajtásához való jog elévülése miatt egész éveket kell törölni a 
követelésállományból.  
A rendelet elfogadás elősegítheti stabil személyi állomány kialakítását és fenntartását. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 



 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
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Indoklás 
 

Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika 
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének, ennek 
megvalósítása a munkavállalók ösztönzésével hatékonyabbá válik. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1991. január 1-től kezdődően teremtett jogszabályi 
lehetőséget a helyi önkormányzatok számára, hogy az ügykörébe tartozó adók és illetékek 
hatékony beszedésének elősegítése érdekében a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a 
beszedett adó és illeték tartozásból az önkormányzatot megillető bevétel terhére rendeletében 
szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit. 
 
Az adófizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére szolgáló jelenlegi rendszerek 
nincsenek összekapcsolva egymással, így nem automatikus az adófizetési kötelezettség 
megállapítása. Külön ellenőrzésekkel kell meggyőződni, hogy azon adózók, akiknek a terhére 
az önkormányzat a vonatkozó rendeletei szerint adófizetési kötelezettséget rótt, ténylegesen 
szerepelnek-e az adózói törzsállományban. 
 
A javasolt rendeletalkotás oka abban jelentkezik, hogy a fokozott adóellenőrzésekkel javul az 
adóztatási morál. A fokozott végrehajtási intézkedésekkel a kintlévőségek összege csökken. 
A fokozott felderítési tevékenységgel az adófizetésre kötelezettek az adóhatóság tudomására 
jutnak és megtörténik a jogszabály szerinti adóhatósági intézkedés. A munka ösztönzésének 
távolabbi hatása, hogy azon adózók, akiket ellenőrzéssel, felderítéssel szorít rá az adócsoport 
bevallási kötelezettségének teljesítésére, a következő adóévekben már a törzsállományban 
szerepelnek és adóznak. 
 
A javasolt rendeletalkotás célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony behajtása, 
az adóellenőrzési, adófelderítési feladatok eredményes végrehajtása érdekében az 
adóhatósági feladatokat ellátó munkavállalók anyagi elismerése, motivációjának javítása. A 
hatékonyabb munkavégzéssel az adóbevételek növekedése várható. 
 

 
Részletes indoklás 

 
1.§-hoz: 
A rendelet célját fogalmazza meg. 

 
2.§-hoz: 
A rendelet hatályát tartalmazza. 

 
3. §-hoz: 
Az érdekeltségi alap létrehozását tartalmazza. 

 
4. §-hoz: 
Az érdekeltségi alap forrásait részletezi. 
 
5. §-hoz: 
Az érdekeltségi alapból történő kifizetéseket szabályozza. 
 
6. §-hoz: 
Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetés különleges szabályait tartalmazza. 
 
7. §-hoz: 
A hatályba lépétető rendelkezést határozza meg. 
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Település Érdekeltségi alap forrása Érdekeltségi alapból való részesedés mértéke Kifizetés ütemezése Jutalékban részesíthetők

Törökbálint
ellenőrzéssel feltárt adóhiány, adóhátralék, bírság 20%-a

Illetményalap * 20 - nettó összegben, az érintettek 

között egyenlő mértékben elosztva

a.) Jegyző                         

b.) adóügyi köztisztviselő

Újbuda

az adott évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 

napon túli beszedett adótarozásból a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény szerint az önkormányzatot megillető bevétel 70 

%-a

az érintettek évi összes illetményének 100 %-át nem 

haladhatja meg

a.) Jegyző, Aljegyző           

b.) adóügyet felügyelő 

igazgató és helyettese        

c.) Költségvetést felügyelő 

igazgató és helyettese        

d.) adóügyet felügyelő 

osztályvezető                     

e.) adóügyi osztály 

munkatársai

Diósd

az ellenőrzéssel feltárt és beszedett adóhiány 50 % -a, az 

ellenőrzéshez kapcsolódó adóbírság 50 %-a, a végrehajtási 

cselekmények alapján befolyt tőketartozás és késedelmi 

pótlék 50%-a, a felderítési tevékenység alapján 

eredményesen beszedett tartozás és mulasztási bírság 50%-a

Az érdekeltségi jutalék jogcímen történő kifizetés 

személyenként és naptári évenként nem haladhatja 

meg a jutalékban részesülő köztisztviselő éves 

illetményének 100 %-át.

Az érdekeltségi jutalék összegét évente két 

alkalommal az adófizetési ciklusnak 

megfelelően – a félévi zárást követően 

szeptember 30-ig, valamint a tárgyévet követő 

január 31-ig kell kifizetni.

a.) Jegyző                         

b.) adóiroda vezetője             

c.) az adóügy feladatokat 

ellátó köztisztviselő

Ecser

Az esedékesség napjáig be nem fizetett és az adóügyi 

dolgozók eredményes közreműködése alapján befolyt 

adóhátralék 25%-a, késedelmi pótlék 40%-a, befolyt 

adóhiány, adóbírság 20%-a

A bevétel a teljesítési jutalékot a folyóévi teljesítési 

előírás és az elszámolt bevétel arányának 93%-os 

teljesítése esetén1 havi, minden további 1%-os 

növekedés esetén újabb 1-1 havi illetmény

Évente 2 alkalommal félévzárást követő júl 31-

ig, tárgyévet követő január 31-is.

a.) Jegyző                         

b.) adóügyi köztisztviselő

Alsónémedi

Befolyt adóhátralék 20%-a, megállapított adóhiány 20%-a, 

befolyt késedelmi pótlék 20%-a, 

Az adókból elszámolt bevétel eléri az 

önkormányzatnál nyilvántartott folyó évi fizetési 

kötelezettség 95%-át,  mind az adóbehajtási jutalék 

mind az adókimunkálási jutalék esetében a kifizetés 

nem haladhatja meg a dolgozó éves bruttó alapbér 10-

10%-át

Az adóbehajtási jutalékot az éves zárási 

munkák után legkésőbb január 31-én, az 

adókimunkálási jutalékot tárgyév dec. 15-ig.

a.) Jegyző                                                                       

b.) adóügyi köztisztviselő

Budaörs

Az esedékesség időpontjáig be nem fizetett és az adóügyi 

dolgozók eredményes közreműködése alapján befolyt 

adóhátralék 25 %-a. Az adószámlára teljesített befizetésekből 

késedelmi pótlékra elszámolt összeg 40%-a. Az adóalanyok 

terhére jogerősen megállapított és befolyt adóhiány, továbbá 

adóbírság 20%-a

A bevétel teljesítési jutalékot a folyó évi helyesbített 

előírás és az elszámolt bevétel arányának 95 %-os 

teljesítése esetén 1 havi, minden további 1 %-os 

növekedés esetén pedig újabb, legfeljebb 1-1 havi – a 

teljesítés évének utolsó besorolás szerinti – 

illetményével azonos összegben kell kifizetni. Az 

érdekeltségi alap terhére a külön jogcímeken történő 

összes kifizetés személyenként és naptári évenként 

nem haladhatja meg az adóügyi köztisztviselő éves 

illetményének az 50 %-át.

A jutalékként történő kifizetések összegét 

évente két alkalommal, - az adófizetési 

ciklusnak megfelelően - a félévi zárást 

követően július 31-ig, valamint a tárgy évet 

követő január 31-ig kell kifizetni.

a.) Jegyző                          

b.) adóügyi köztisztviselő

Budakalász

az ellenőrzéssel feltárt és beszedett adóhiány 40 % -a, az 

ellenőrzéshez kapcsolódó adóbírság 40 %-a, a végrehajtási 

cselekmények alapján befolyt tőketartozás és késedelmi 

pótlék 40%-a, a felderítési tevékenység alapján 

eredményesen beszedett adóhátralék és mulasztási bírság 

40%-a

Az érdekeltségi jutalék jogcímen történő kifizetés 

személyenként és naptári évenként nem haladhatja 

meg a jutalékban részesülő köztisztviselő éves 

illetményének 50 %-át.

Az érdekeltségi jutalék összegét évente két 

alkalommal, a félévi zárást követően 

szeptember 30-ig, valamint a tárgyévet követő 

március 31-ig kell kifizetni.

 adóügyi köztisztviselő

Eddig 80 db felderítéses felszólítás ment ki, ezek mindegyike 

új adóalany, átlag 2 évvel számolva ez kb. 3.000.000,- Ft-t 

jelent.

zárási összesítő szerint összesen 452.445.205,- Ft 

adóhátralékunk van, melyből nem esedékes tartozás 

352.473.015,- Ft. Ez összesen 6.018 adózót érint, melyből 

700.000 ft az, ami 1000 Ft alatti tartozásokból származik. Van 

1800 db olyan adózónk, akik 1000 Ft-ot meghaladó tartozással 

rendelkezik, ez 98.900.000 Ft. A Vh-t erre kell indítani azt 

követően, hogy ez a kb 1800 tétel felül van vizsgálva 

végrehajthatóság szerint. Becslésünk szerint ebből 1 év alatt 

20% folyik be - ez 2022-ben 19.780.000,-Ft

Összesen: 22.780.000,- Ft - ennek 40%-a 9.112.000,- Ft 

(maximum). Az érdekeltségi alap egyéb forrásait még 

tervezni nem tudjuk, mértéke a teljesítéstől függ.

JAVASLAT

Előzetes kalkuláció 2022. évre

A jutalékban részesülők havi illetménye 1.910.000,- 

Ft, 3 havi illetmény 5.730.000,- Ft.


