Balogunyom Község Önkormányzata
9771 Balogunyom, Kossuth L. u. 10.

Adóztatásról szóló beszámoló 2021. év
Az önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja
szerint Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, tájékoztatja a
lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.
A beszámoló számba veszi a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság tevékenységét, hogy a
képviselők és a lakosság minél teljesebb képet kaphasson az adóztatásról.
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.
A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat saját bevétele.
Kommunális adó
Balogunyom Község Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanok után a kommunális
adó mértéke
lakás esetén: 4.000,- Ft/ év
telek esetén: 10.000.- Ft/év
üzlet, műhely, nem lakás céljára szolgáló épület esetén: 4.000.- Ft/év.
Helyi iparűzési adó
A helyi adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. Balogunyom Község
Önkormányzatának illetékességi területén helyi iparűzési adó fizetésére kötelezettként jelenleg
összesen 149 vállalkozást tartunk nyilván. Az iparűzési adó mértéke 2021. évben nem változott:
1,8% maradt.
A koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítésé érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, illetve a mikro, kis
és középvállalatokra vonatkozó 1%-os helyi iparűzési adó szabályozás, és adókönnyítés okán,
az állam kompenzációt nyújtott önkormányzat részére, a kieső iparűzési adóbevételekhez való
hozzájárulás céljából. Az állami támogatás összege 12.636.631,-Ft
Talajterhelési díj
Talajterhelési díjat a csatornára rá nem kötött ingatlanok tulajdonosainak kell fizetni. A
fizetésre kötelezettek névsorát, illetve a fogyasztott víz mennyiségét a víz-és csatorna
üzemeltetését végző szolgáltató év elején megküldi, amely alapján kerülnek kiküldésre a
bevallások.

2021. évben a talajterhelési díj mértéke Balogunyomban 3.600 Ft/m3 volt köbméterenként. A
bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi (21.600.- Ft).
Adóbevételek
A 2021. évi adóbevételeket, az alábbi táblázat tartalmazza:
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A 2021. évre a költségvetésben tervezett adóbevételek alapján megállapítható, hogy a tervezett
összeg 169,62 %-ban teljesült.
Fennálló hátralékok
Kommunális adó
Helyi iparűzési adó
Késedelmi pótlék
Mindösszesen

63.000
4.914.115
438.700
5.415.815
Túlfizetés

Kommunális adó
Helyi iparűzési adó
Pótlék
Mindösszesen

10.105
1.915.853
2.458
1.928.416
Végrehajtás

A legtöbb esetben fizetési felszólítással kezdődik az eljárás, ha ez nem hoz eredményt a
végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor. 2021. évben felszólítások kiküldésre
kerültek, de végrehajtási eljárás nem indult.

Mulasztási bírság
Amennyiben az adózó bejelentési, bevallási kötelezettségét nem teljesíti az Art. felhatalmazása
alapján a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett 15 napos határidő
tűzésével fel kell hívni az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Az adókötelezettség
határidőn belüli nem, vagy nem jogszerű teljesítése esetén természetes személy adózót
ötvenezer forint, nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal kell

sújtani újabb 15 napos határidő tűzésével. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén
az így kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető. Fenti határidő eredménytelen elteltét
követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes
személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja.
2021. évben mulasztási bírság kivetésére nem került sor.
Egyéb feladatok:
Az önkormányzati adóhatóság az adók beszedése mellett számos olyan, jogszabályban előírt
kötelező hatósági feladatot is ellát, melyeknek nincs, vagy igen csekély a bevételi hozadéka.
2021. évben 21 db adó- és értékbizonyítványt állítottunk ki Balogunyom község
közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokról. A legtöbb megkeresés hagyatéki eljárás
lefolytatásához szükséges jogsegélykérelemként érkezett.
Évről évre emelkedik a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó adó- és értékbizonyítvány
elkészítésére irányuló kérelmek száma. Hagyatéki eljáráshoz minden esetben szükséges az
ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóságnak az adó-és értékbizonyítvány kiállítása.
Ritkább esetben készül adó- és értékbizonyítvány gyámhivatali eljárás (többnyire kiskorúakat
érintő adásvétel esetén/, szociális igazgatási eljárás (idősotthoni elhelyezéshez, térítési díj
megállapításához), államilag támogatott hitelfelvételhez, valamint bírósági peres eljárásokhoz
kapcsolódóan.
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