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Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
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___________________________________________________________________________ 
Ügyiratszám: 22-235/2011. Tárgy: A 2011. évi adóbevételek alakulása, valamint 
Ügyintézı: Harcsás Krisztina a helyi adórendelet felülvizsgálata 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
Kiszombor 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor településen az önkormányzat saját bevételeinek a növelésére - a rendelkezésére 
álló törvény által adott lehetıségek közül – 1996. január 1-tıl bevezette a helyi iparőzési adót, 
amelyet a jelenleg hatályos 26/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályoz. 
A helyi költségvetés bevételének részét képezi Kiszombor településen az iparőzési adó, a 
földbérbeadásából származó jövedelemadó, a gépjármőadó, valamint az adók módjára átadott 
helyszíni-, illetve szabálysértési pénzbírság, valamint a közigazgatási bírság behajtásából 
(30% önkormányzatnál marad) származó bevétel. 
 
2011. november 30-ig az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: 
 

Adónem Évi kivetés 
/terhelés/ 
Ft-ban 

Tervezett 
bevétel 
Ft-ban 

Hátralék 
Ft-ban 

Egyenleg 
Ft-ban 

Iparőzési adó 29.353.017 30.000.000 12.290.776 22.219.247 
Gépjármőadó 25.698.254 24.000.000 17.280.793 23.578.163 

Termıföld. 
bérbead. 

szárm. jöv. 
  30.010 60.641 

Összesen 55.051.271 54.000.000 29.601.579 45.858.051 
 
1. Gépjármőadó:  
 
A gépjármőadó nem tartozik a helyi adók körébe, de a befolyt összeg a helyi önkormányzat 
bevétele. A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény írja elı a gépjármővek 
adóztatásának szabályait. 
 
2011. évben az adómértékek és a kedvezmények sem változtak. 
 
Az adóztatott gépjármővek száma 1425 db, amelybıl 57 db gépjármő mozgáskorlátozott 
adóalany tulajdonában van. 
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2011. november 30-ig a bevétel 23.578.163 Ft, amely az elızı évi hasonló idıszak adatait kis 
mértékben meghaladja, mivel az adóztatott gépjármővek száma is növekedett. A tervezett 
bevételt az önkormányzat adóhatósága majdnem teljesítette, sok esetben a fennálló hátralék 
behajtása eredményre vezetett. 
 
A gépjármővek adókivetése és törlése folyamatosan történik a Központi Okmányiroda 
adatszolgáltatása alapján. 
 
 
A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2012. január 1-tıl hatályos 
változásai : 
 
„Általános rendelkezés” körében változik: 
 
„1. § (1) A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi, valamint 
Magyarország területén közlekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő (a továbbiakban 
együtt: gépjármő) után gépjármőadót, míg a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi 
után - a gépjármőadó fizetési kötelezettségtıl függetlenül - a IV. fejezet szerinti adót 
(cégautóadó) kell fizetni. 
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott 
mezıgazdasági vontatóra, a lassú jármőre és a lassú jármő pótkocsijára, a négykerekő 
segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármőre, a 
munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betőjelő rendszámtáblával ellátott gépjármőre, 
valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjármővek közül azokra, amelyek az Európai Unió 
valamely tagállamában vannak nyilvántartva.” 
 
A belföldi gépjármővek adójánál „Az adó megállapítása és kezelése” körében változik: 
 
„9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a magánszemély 
adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: lakcím), míg a nem magánszemély 
adóalanynak - ideértve az egyéni vállalkozót is - a hatósági nyilvántartás címadat-rovatába 
bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési, a fıvárosban a kerületi 
önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el. Ha a nyilvántartásban 
a lakcím, a székhely, illetıleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a 
változást követı év elsı napjától az új lakcím, székhely, illetıleg telephely szerint illetékes 
adóhatóság jogosult. Gépjármő tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonváltozással érintett 
felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési 
kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) 
bekezdés szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetıleg 
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett 
gépjármő adóztatására.” 
 
„Értelmezı rendelkezések” körében változik: 
 
„18. § E törvény alkalmazásában 
 
29. környezetvédelmi osztály-jelzés: a közúti jármővek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2011. 
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augusztus 15-én hatályos 5. számú melléklete II. alpontja szerinti környezetvédelmi osztály-
jelzés (kód).” 
 
2012. évben a gépjármőadó tervezett bevételét a 2011. évi tervezett bevételhez igazítjuk az 
óvatosság elve alapján figyelembe véve azt, hogy a gazdasági visszaesés az újonnan vásárolt, 
valamint a használt gépjármővek vásárlását is visszavetette. 
Tervezett bevétel: 24.000.000 Ft. 
A jövı évre is áthúzódó szigorúbb megszorítások valószínőleg továbbra is ezt a tendenciát 
erısítik. 
 
2. Iparőzési adó: 
 
Az önkormányzat saját bevételét képezi a helyi iparőzési adóból származó bevétel. 
A helyi iparőzési adómérték megállapításánál az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 
bevételek megteremtése mellett az adóalanyok teherviselı- képességét is figyelembe veszi. 
Az iparőzési adóbevétel tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelıírás a kiinduló alap, 
amelyben a folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátralékra tervezett bevételek 
szerepelnek, figyelembe véve a törölt (megszőnt, kijelentkezett, stb.) adózókat, valamint az új 
adózók bejelentkezését. 
2011. november 30-ig az iparőzési adóból 2011. évben 22.219.247 Ft gyarapította 
költségvetésünket, amely elsısorban elızı évek tartozásainak befizetéseibıl, valamint a 2011. 
január 1. napjától állandó telephelyet létesített vállalkozások befizetéseibıl keletkezett.  
A bevételt még növelik a december havi befizetések, a feltöltési kötelezettségbıl származó 
bevétel, amely 2011. december 20. napjával kerül az adózók által befizetésre. Feltöltési 
kötelezettség csak azon adózók körét érinti, akiknek az adóévet megelızı adóévben az éves 
szinten számított árbevétele meghaladja a 100 millió forintot. 
 
2011. évben az adózók köre bıvült, mivel a telephely fogalma kiegészül a távközlési 
tevékenységet végzı vállalkozóra tekintettel: telephelynek minısül annak az 
önkormányzatnak az illetékességi területe, ahol a távközlési tevékenységet végzı vállalkozás 
ügyfeleinek, fogyasztóinak számlázási címe található. A távközlési tevékenységet folytató 
vállalkozások számára a telephely szabályokkal összhangban adóalap-megosztási szabályokat 
is meghatároz a jogalkotó. 
Az adózók körébıl kikerültek a piaci és vásározó tevékenységet folytató vállalkozások azzal 
az indokkal, hogy az adókötelezettségek teljesítése (bejelentkezés, bevallás-benyújtás, 
adófizetés) és annak feldolgozása sokszor a bevételhez képest aránytalanul magas költséget 
jelent mind az adózók mind az adóhatóságok számára. 
 
A helyi iparőzési adórendeletben az iparőzési adó mértéke egységesen 1,8%.  
 
A helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
értelmében az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértékének 
felsı határa 2000. évtıl az adóalap 2%-a. 
Az iparőzési adóalanyok száma (egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok) összesen 
240 fı. 
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2012. január 1-tıl hatályos változásai: 
 
„Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség” körében változik: 
 
„3. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: 
a) a magánszemély, 
b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesülése. 
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a 
társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparőzési adó 
vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısülı nonprofit 
gazdasági társaság. 
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet 
megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme 
(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az 
építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség - az ott felsorolt adóalanyok 
számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység 
kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétérıl az adóalany írásban 
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és 
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság nem 
biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelıs miniszter állásfoglalása az 
irányadó. 
(5) A törvény hatálya - a 34. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki a Magyar Államra, a 
helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési 
szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-re, az Államadósság Kezelı 
Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelıs miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-
végrehajtási gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi iparőzési adó vonatkozásában a 
Magyar Nemzeti Bankra. 
(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év elsı napján fennálló állapothoz köti és az 
önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt 
kell tekinteni, aki/amely az adót bevezetı rendelet hatálybalépésének napján megfelel az 
adóalanyiság követelményeinek.” 
 
„7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: 
c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál.” 
 
A helyi iparőzési adónál „Az adó alapja” körében változik: 
 
„39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó 
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások 
értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó 
jellegő iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak 
szerint megosztania.” 
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„Értelmezı rendelkezések” körében változik: 
 
„52. § E törvény alkalmazásában 
 
17. termıföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és mővelési ággal 
nyilvántartott, a termıföldrıl szóló törvény szerinti termıföldnek minısülı földterület; 
 
22. nettó árbevétel: 
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt 
vezetı vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal 
elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között 
kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az így 
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, 
valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a 

b)-g) alpontokban foglalt eltérésekkel, 
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegő 
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegő ráfordításokkal, növelve az 
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet 
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mőködési költségekkel, a 
befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az 
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegő bevételekkel, 
a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések 
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem 
életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem 
biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával és a 
Kártalanítási Alappal szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tőzvédelmi 
hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 
nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti 
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 
d) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a 
nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és 
kamatjellegő bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 
e) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi 
székhelyő európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, 
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továbbá egyéb más külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep 
(telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámoló-készítési 
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont - 
illetve, ha a külföldi székhelyő vállalkozás a b), c) és d) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak - szerinti nettó árbevétel, 
f) lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyesület, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetés-végrehajtásért felelıs 
miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelezı foglalkoztatására létrehozott 
gazdálkodó szervezetek, a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából közhasznú, 
kiemelkedıen közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a TIG Tartalékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. a KHVT Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Tartalékgazdálkodási 
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a vállalkozási tevékenységbıl származó, 
a) pont szerinti nettó árbevétel. Nem minısül vállalkozási tevékenységbıl származó nettó 
árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsı szolgáltatásból származó árbevétele, 
g) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a 26. pont a) és b) alpontja 
szerinti vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) 
közvetlen összefüggésben kapott - általános forgalmi adó nélküli - ellenérték, növelve a 
kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó 
összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a 
számvitelrıl szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni; 
 
25. alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 32. 
pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység közvetlen 
költsége, figyelemmel a Tao tv. 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra; 
 
32. alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan 
alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelıjével, 
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött - vállalkozási 
szerzıdéses kapcsolatban áll. Ide értendı annak a - közvetített szolgáltatásnak nem minısülı - 
szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a 
használatbavételi engedély jogerıre emelkedését megelızıen vagy azt követıen elsı ízben 
értékesített) lakás elıállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerzıdés 
alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó 
árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk 
beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített 
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette; 
 
35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió 
Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a 
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági 
társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltetı feltéve, ha 
nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat mőködtetésébıl származik, 
valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó 
feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából 
származik; 
 
36. eladott áruk beszerzési értéke: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a 
vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelrıl szóló törvény 
szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési) értéke. Az 
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egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre 
fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a 
kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési 
értékét az az érték, amellyel az adóalany a 37. pont szerint anyagköltségként, a 32. pont 
szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások 
értékeként nettó árbevételét csökkentette; 
 
37. anyagköltség: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak 
- a számvitelrıl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) 
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi 
anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró 
értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az 
anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési 
(beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 36. pont szerint az eladott 
áruk beszerzési értékeként, a 32. pont szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a 40. pont 
szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 
 
40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik 
személlyel (a megrendelıvel) írásban kötött szerzıdés alapján, a szerzıdésben rögzített 
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített 
(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevıje és 
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben 
közvetíti úgy, hogy a megrendelıvel kötött szerzıdésbıl a közvetítés lehetısége, a 
számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa 
vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, 
egyértelmően megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a 
nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott 
áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont szerint 
alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;” 
 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke jelenleg a helyi 
adórendeletben 3.000 Ft/nap, amely naptári naponként legfeljebb a Htv. szerint 5.000 Ft 
lehet. 
 
Amennyiben a Tisztelt Testület döntése szerint változatlan mértékő, 1,8%-os marad az 
iparőzési adó tétele (2001. január 01-tıl hatályos), akkor a 2011. évi adatokat alapul véve 
2012-ben az iparőzési adóból származó bevétel várhatóan 25.000.000 Ft. 
 
Az óvatosság elve alapján 2012. évre nem tervezhetı magasabb iparőzési adó bevétel, mint a 
2011. évben várhatóan teljesíthetı elıirányzat. 
 
Mezıgazdasági ıstermelık esetében az adómentes összeghatár 2012. évben továbbra sem 
változik. Ha az ıstermelı éves szinten számított bevétele a 600.000 Ft összeget nem éri el, 
akkor mentes az iparőzési adó fizetése alól. Adóalanyok száma 2011. évben: 85 fı. 
A bevallásokhoz szükséges adatok bekérésére a NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága 
Eljárási Fıosztály Eljárási Osztályától történik. 
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Az iparőzési adó, illetve a gépjármőadó bevétele helyi, illetve átengedett adóbevételként 
realizálódik. Átengedett adóbevételként tartjuk nyilván még a helyszíni bírságból, a 
szabálysértési pénzbírságból, valamint a közigazgatási bírság behajtásából (30% 
önkormányzatnál marad) származó bevételt. 
2011. évben közel 470 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára az említett bírságokból. 
 
Az adófizetések esedékessége elıtt február és augusztus hónapban a felhívások, csekkek 
postázásra kerültek az adózók részére. 
 
A várható adóbevétel 2012. évre vonatkozóan nagymértékben függ a kintlévıségek 
behajtására tett intézkedések hatására változó adófizetési moráltól. A kintlévıség behajtása 
érdekében a törvényben biztosított eszközökkel élni kívánunk, célunk valamennyi kintlévıség 
beszedése. 
 
Jelenleg is folyamatban van a hátralékok behajtása. A végrehajtás eszközei a 
magánszemélyek esetében munkabérbıl, nyugdíjból történı letiltás. A szükséges adatok 
beszerzése, egyeztetése céljából felvettük a kapcsolatot az állami adóhatósággal, a 
nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási pénztárakkal. 
 
Az önkormányzat a helyi adókról szóló a 1990. évi C. törvény felhatalmazása és 
rendelkezései alapján, az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A helyi adók körébe 
tartozik az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi 
adó és az iparőzési adó.  
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében 2012. 
január 1-jétıl az ebtartás helye szerint illetékes önkormányzat az adott év elsı napjáig négy 
hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet 
be. Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek 
ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, 
állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással 
kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. Ez azonban 
a médiában elhangzottak ellenére nem adó, hanem ahogy a jogszabályi elnevezése is mutatja, 
járulék. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az iparőzési adómérték megemelésével nem lenne célszerő megnehezíteni a helyben mőködı 
vállalkozások fennmaradását, azonban csökkentésre az önkormányzatok 2012. évi 
finanszírozása nem ad lehetıséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tárgy szerinti tájékoztatót megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2011. december 8. 

 

 

Tisztelettel:  

Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyzı 
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Tárgy: Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 
 
____/2011. (XII. 13.) KNÖT h. 
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