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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2018. november 27-i képviselő-testületi ülésre 

 

 

Tárgy:  Beszámoló az adóztatás helyzetéről - 2018 

 

Előterjesztő: Veilandics Eszter jegyző 
 

Az előterjesztést megtárgyalja:  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján évente ellenőrzi az adóztatást, 

valamint tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.  

Az államon belüli kisebb közösségek, mint települések működése érdekében a 

központi hatalom bizonyos bevételforrásokról lemondani kényszerül, melyeket összefoglaló 

néven helyi adóknak nevezünk. A helyi adók a helyben keletkező feladatok ellátását, a 

közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását igyekszik biztosítani. A helyi 

adórendszerrel szemben támasztott követelmények mindig ugyanazokat az elvárásokat 

tükrözik: a helyi adórendszertől stabilitást várnak, egyszerűséget, igazságosságot, valamint 

elvárt tény a semlegesség és az egységesség.  

A jelenleg is prosperáló helyi adórendszer kialakításának elsődleges célja az 

önkormányzatok gazdálkodásának megalapozása, a központi rendszertől történő függetlenítés 

kialakítása volt. A központi kormányzat a helyi adó törvényen és a hozzá kapcsolódó 

végrehajtási rendeleteken keresztül határozza meg az önkormányzati döntési autonómiára 

épülő helyi adórendszer kereteit, feltételeit. A helyi adóval kapcsolatos önkormányzati 

döntések elsődleges motiválója a költségvetés rövid távú bevételi szükséglete. A helyi 

önkormányzat gazdálkodásának kereteit ugyanakkor a központi törvényhozás teremti meg, 

megvalósítását a kormányzat gazdaság- és adópolitikája határozza meg. Az állam szerepe 

megnyilvánul egyrészt az adóztatási jog átadásában az önkormányzatok számára, másrészt 

annak ellenőrzésében, illetve annak jogszabályi keretek közé szorított gyakorlásában. A 

felhatalmazott adóztatási joga az önkormányzatok esetében nem eredeti, hanem származékos. 

A központi politikában megadott mozgástér jelentős befolyással bír a helyi igazgatásra, illetve 

meghatározza függőségét a központi költségvetéstől. A helyi adózásnak ugyanazon 

ismérvekkel kell rendelkezni, mint az államtól elvárt központi adóztatásnak. Ennél fogva a 

helyi adóktól elvárás, hogy az adóalanyiság feltételei az egyes adók tekintetében konstansak 

és nyomon követhetők legyenek, szabályozásuk könnyen értelmezhető és az általánosság 

elvének megfeleljenek. Az Önkormányzatnak, mikor rendeletét megalkotja a helyi adók 

bevezetéséről, módosításáról, megszűntetéséről, az adóztatás alapelveivel tisztában kell 

lennie, és ezen alapelvek gyakorlása az adóztatás során elvárt. Ilyen alapelv az egyenlőség 

elve, mely az egyenlő feltételek szerinti adóztatást jelenti, vagyis az adóztatás során nem 

tehető különbség nemi, faji, állampolgársági, bőrszín, politikai vagy vallási vélemény alapján. 
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Az arányosság elve kettős jelentésű: egyrészt a teljesítőképesség szerinti adóztatás 

követelményeit testesíti meg, másrészt a szabályozás során meg kell jelölni azt a gazdasági 

forrást, amihez igazodik az elvonás. Az arányos közteherviselés elve alapján a befizetésre 

kötelezettek jövedelmi, személyi viszonyaira tekintettel kell lenni, ugyanakkor alapvető 

követelmény, hogy a lakosság minél szélesebb köre fizessen adót. A törvényesség a helyi 

adóztatás esetében különösen fontos, hiszen az Önkormányzat adóztatási önállóssága 

kizárólag törvényi keretek között mozoghat, magában foglalva ezzel az alul- és túladóztatás 

tilalmát. is. A magyar jogrendszer elvárja, hogy a helyi adópolitika kialakítása, a helyben 

alkalmazott adóztatási elvek verseny- és szektorsemlegesek legyenek, tiltja bármilyen 

érdekeltségi kör hátrányba hozását illetve előtérbe helyezését. Az adóztatás egyik 

legfontosabb elve a méltányos helyi adórendszer kialakítását célozza meg, vagyis egyrészt az 

azonos adóerővel rendelkező személyek egyenlő összegű adó fizetésére kötelezettek, másrészt 

a nagyobb adóerővel rendelkező adóalanyok kötelesek nagyobb mértékben hozzájárulni a 

közterhekhez. Az önkormányzat gazdálkodása a helyi közfeladatok ellátásának pénzügyi 

megalapozása, az önkormányzati bevételek, valamint a kötelező és az önként vállalt 

közérdekű feladatokkal kapcsolatos kiadások összehangolása, az önkormányzati költségvetés 

egyensúlyban tartása mind egyaránt része az önkormányzat gazdaságpolitikájának. Az 

önkormányzati rendszer a demokratikus működés és az önkormányzati autonómián nyugszik. 

A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha hosszabb 

időszak alatt is összhang van a bevételei és kiadásai között, nemcsak a tervezés, hanem a 

végrehajtás során is. 

Ezen elvárásokhoz való megfelelést igyekszik megteremteni Lipóton, akkor mikor – 

egy-egy ciklusra vonatkozóan - helyi adópolitikáját kialakítja. A település bevételeinek 

maximalizálása érdekében a helyi adópolitikája kialakításakor figyelembe vette a település 

gazdasági erejét meghatározó vállalkozások tőkeerejét, valamint a vállalkozások és a lakosság 

adófizetési képességének alakulását. Az adóztatási morál megfelelő kialakításához tapasztalt 

adóigazgatási munkatársat állított, aki tevékenysége folyamán képviseli a település  adóztatási 

elveit. Lipót helyi adópolitikája igazodik a központilag meghatározott adópolitikához és mind 

a helyi mind pedig az országos gazdaságpolitikát igyekszik szem előtt tartani. A településen  

bevezetett helyi adók elsődlegesen a helyi közszolgáltatások finanszírozásának fedezetéül 

szolgálnak, és az adóterhek arányosak a közszolgáltatások számával és minőségével. Lipót  

eleget tesz annak az alapvető feltételnek, hogy az adóztatásnak szorosan kell kapcsolódnia a 

helyi viszonyokhoz, így az adóztatás ismérveit, adótárgyakat szorosan az Önkormányzathoz 

lehet kötni. Településünkön fontos szempontként jelenik meg a szolidaritásérzetet keltő helyi 

adórendszer, mely alapján az adózók a települést sajátjuknak érzik, kimutatva ezzel a helyi 

érdekeltség elvét. Lipót helyi adó rendszere a kiemelkedő gazdasági és térségi előnyeinek 

köszönhetően megfelelően stabil, az adóbevétel nem függ a gazdasági ciklusoktól, 

megvalósítva ezzel a gazdasági helyzethez igazodás elvének elvárásait. A helyi adók évek óta 

stabil bevételt jelentenek az Önkormányzat költségvetésében, mely széles körű előrelátást 

biztosít a mindenkori költségvetés tervezésében, biztosítva ezáltal a település gyarapodását és 

fejlődését. 

 

Az alábbi összefoglaló azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 

áttekinthesse Lipót  helyi adóbevételeinek alakulását 2018. év vonatkozásában ( 2018. január 

1-től 2018. november 15-ig) .  

 

A.  Lipót helyi adóinak alakulása 

 

Lipót Község Önkormányzata mindig kiemelt feladatként kezeli a bevételek 

tervezését, különös tekintettel a folyamatosan változó jogszabályokra, a lakossági igények 
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emelkedésére, a helyi sajátosságok alakulására. A jelenleg aktuális gazdasági program 

tervezési feladatai között jelenik meg a saját bevételek, azon belül is a helyi adók évenkénti 

prognosztizálása.  

 A település adópolitikai célkitűzéseinél az önkormányzat különös figyelmet szentel a 

lakosság és a vállalkozások teherbíró képességének, a települési helyi sajátosságainak, 

továbbá arra törekszik, hogy a befolyt bevételek mindenkor biztosítsák a működési és 

fejlesztési célok, szükségletek kielégítését, a település fejlődésének előmozdítását. A helyi 

adók az önkormányzatok önállóságának közvetlen eszközei, így a helyi adóztatási rendszer 

bevezetése, felépítése, kényszerű és önkéntes átalakítása erőteljes, meghatározó szerepet tölt 

be a forrásszabályozás alakításában, a helyi költségvetés finanszírozásának garanciális 

eszközeként működik.  

A helyi adórendszer felépítésekor elvárt követelmény, hogy a helyben fizetendő adók 

bevezetése, változása, feltételrendszere az Önkormányzat önálló döntését tükrözze, szem előtt 

tartva azt a gazdasági elvárást, hogy a helyi adóknak folyamatos és állandó bevételhez kell 

juttatnia az Önkormányzatot, feladatai finanszírozása érdekében. Az Alaptörvény lehetőséget 

biztosít az Önkormányzat számára a helyi adórendelet megalkotásán keresztül, a gazdasági 

önállósodásra, azáltal hogy rögzíti az önkormányzat saját és állami bevételhez való 

jogosultságát. A helyi adók fontos kritériumát fogalmazza meg az Alaptörvény azzal, hogy, 

elvárásként helyezi előtérbe, hogy ezen helyi adók kizárólag a település lakóit és a településen 

gazdálkodó vállalkozókat terhelheti. Az Önkormányzat joga és egyben kötelessége is, hogy az 

adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 

adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítsa meg, a helyi adókról szóló 1990. év 

C. törvényben meghatározott adómaximumra tekintettel. Az említett helyi adó törvény 

garanciális korlátokat is tartalmaz az adótöbbszörözés tilalmával, mely szerint az adóalany 

egy adótárgy estében csak egyféle adó fizetésére kötelezhető, valamint a vagyoni típusú adók 

adóztatása egységesen kell, hogy megtörténjen az Önkormányzatnál.  

A gazdasági önállósulás eszközeként, a helyi adók teljes egészében az Önkormányzat 

saját bevételét gyarapítják, a helyi adóból való központi részesedés tiltott, a bevételek 

felhasználása az önkormányzat saját költségvetéséhez kötött.  

A Lipóti  Képviselő-testület - igazodva az Alaptörvény rendelkezéseihez illetve a fenti 

törvényi előírásokhoz –a 9/2015. (XI.30.) helyi adókról szóló rendeletével az alábbi 

adónemek tekintetében élt az adóztatás lehetőségével: 

 építményadó 

 telekadó 

 helyi iparűzési adó 

 idegenforgalmi adó 

A központi rendelkezésnek megfelelően az Önkormányzati adóhatóság – a jegyző 

hatáskörében – egyéb átengedett központilag meghatározott adók esetében is eljár, illetve 

beszedi azokat, melyek egy része vagy egésze növeli az Önkormányzat bevételeit. Ezek a 

központilag átengedett adók Lipóton a következők: 

 gépjárműadó 

 talajterhelési díj 

 termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója ( nincs a településen) 

 

Lipóton a költségvetésbe fizetett adók elsődlegesen a vállalkozói szférából 

származnak, a közvetlen lakossági terhelés nem jelentős.  Lipót település helyi adó rendelete a 

lehető legnagyobb bevétel realizálásának igénye mellett tekintettel van a helyi gazdasági 

szereplők teherviselő képességére, és igyekszik az igazságos adórendszerhez közelíteni. 
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A helyi adók teljes egészében az önkormányzat bevételét képezik, a helyi adóból való 

központi részesedés törvényileg kizárt, felhasználásuk az önkormányzat költségvetésében 

meghatározott forrásokhoz kötött. Az adóbevételek között az Önkormányzat saját döntését 

tükröző helyi adóbevételek jelentős hányadot képeznek.  
 

 Önkormányzatunk a gazdálkodása során stabil, kiegyensúlyozott működésre törekszik. 

Az önkormányzat gazdálkodását, a település fejlődését megalapozó stratégiai pontok egyike a 

saját bevételű helyi adó, valamint elenyésző mértékben járul hozzá a település büdzséjéhez a 

központilag átengedett bevételek alacsony hányada. Lássuk tehát ezeknek a helyi adókból 

származó bevételek alakulását a következőkben részletezetteknek megfelelően. 

 

Adóbevételek alakulása 2018. I. félév  

adatok ezer forintban 

Adónem 2018. helyesbített előírás  2018. 11.15-ig teljesített 
 Teljesítés 

%  

Építményadó 6.689 6.647 99,37 

Iparűzési adó 31.412 31.908 101,58 

Gépjárműadó ( 40 %) 4.066 4.753 100,78 

Telekadó 13.145 13.248 100,78 

Idegenforgalmi adó 16.460 16.460 100 

Késedelmi pótlék 141 33 23,40 

Bírság 0 0 0 

Talajterhelési díj 68 19 27,94 

Összesen: 71.781 73.068 101,51 

 

Lipót település Önkormányzatának alapvető célkitűzése, hogy a település fejlődésében, 

fejlesztésében a törvény által ráruházott felelősséggel és a rendelkezésre álló lehetőségek 

hatékony kihasználásával, a település fejlődésében részt vevő gazdasági szereplőkkel – 

gazdasági társaságok, vállalatok, intézmények, civil szervezetek – partnerként 

együttműködjön, az innovációban részt vegyen. A Képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra meghatározott gazdasági program 

legjelentősebb célja, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat lakóhelyükön, 

életkörülményeik megfeleljenek az igényeiknek, ehhez elérhető közszolgáltatásokat, 

környezetet, infrastruktúrát várnak el. A gazdasági programban megfogalmazott célok 

eléréséhez saját forrásokra van szükség, melynek alapjait a helyi adórendszer megfelelő 

kialakítása támasztja alá. Ahhoz, hogy a település fejlődése mindig biztosított legyen, egyre 

nagyobb szerepet kell osztani az adóbevételek számára. Lipót dinamikusan fejlődik, 

változatlan adómértékek és adókedvezmények mellett – stabilan növekvő adóbevételt 

produkálni. Tekintsük át, hogy mit jelent ez az egyes adónemek vonatkozásában. 
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1. Építményadó 

 

A helyi adókról szóló törvény felhatalmazásából és előírásainak megfelelően a helyi 

adóhatóság megadóztat minden, az illetékességi területen álló, nem lakás céljára szolgáló 

épületet, illetve épületrészt. Lipóton  az építmények adóztatása hasznos alapterület alapján 

történik igazodva a gazdasági körülményekhez, a törvényi maximum figyelembe vételével.  

„Az adókötelezettség 

 

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a 

nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 

 

2/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.  

 

Az adó alapja 

 

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

 

3/A. § Az adó alapja a 2/A. § szerint adókötelezettség esetén a reklámhordozó 

reklámközzétételre használható, m
2
-ben – két tizedes jegy pontossággal – számított felülete.  

 

Az adó mértéke 

 

4. § Az adó évi mértéke 

 

a.) lakás és üdülő célú épület után : 600 Ft/ m2 

 

b.) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 200 Ft/ m2 

 

c.) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m
2
.  

Adómentesség 

 

5.§ A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 13.§-ában 

meghatározottakon túl mentes: 

 

(1) A nem lakás céljára szolgáló építmény közül a gépjárműtároló, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

 

(2) A magánszemély tulajdonában lévő lakás, amely a tulajdonosnak, vagy a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozójának életvitelszerűen lakóhelyéül szolgál, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

 

(3) Mentes az elhalálozással megüresedett lakás.” 

 

Az adózók, az adókötelezettséget érintő változásokat, minden évben január 15-ig 

nyújthatják be személyesen a Adóhatóságunkhoz , postai úton illetve 2018. évtől 

meghatározott feltételek teljesülése esetén elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül. Az 

épület, építmény adómentessége esetén is köteles az adózó bevallást kitölteni és benyújtani, 
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mivel az adómentesség megállapítása a helyi adóhatóság feladata, így annak elmulasztása, 

illetve határidőn túli beérkezése az adózás rendjéről szóló szabályozás szerint mulasztási 

bírságot vonhat maga után.  

A fizetendő adó összegének megállapítása és kivetése az adózók által rendelkezésre 

bocsátott bevallások alapján történik, és amely alapján az adó fizetendő mértéke az építmény 

hasznos alapterületéből számítható ki. Az így megállapított éves adó teljesítésére az adózónak 

két részletben van lehetősége, az első részt március 15-i, a másodikat szeptember 15-i 

esedékességgel rendezheti az önkormányzati adóhatóság felé.  Ha az adókötelezett a 

számláján előírtaknak határidőig nem tesz eleget, akkor az adón felül a késedelmi idővel 

arányos, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat szerint számított késedelmi pótlékot is 

köteles megfizetni. 

 

2. Telekadó 

 

 

„Az adókötelezettség 

3. 6. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő a Htv. 17.§-a szerinti 

telek ( a továbbiakban: telek) 

4. Az adó alapja 

 

5. 7. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 

 

6. Az adó mértéke 

 

7. 8. § Az adókötelezettség alá eső telkek után fizetendő adó éves összege az alábbi 

mértékű: 

8. 1.) üdülőtelek 30 Ft/m
2
 

9. 2.) üdülőteleknek nem minősülő telek, nem vállalkozó adóalany esetén 8 Ft/m
2
 

 

10. 3.) üdülőteleknek nem minősülő telek, vállalkozó adóalany esetén 

  

11.                2. amennyiben a telken épület áll: 

12.                    a) az adótárgy adóalapja nem haladja meg a 20.000 m2-t 11 Ft/ m2, 

13.                    b) az adótárgy adóalapja a 20.000 m2-t meghaladja 18/ Ft/m2 

 

14.                 3. amennyiben a telken nincs épület 40 Ft/m
2
 

 

15. Adómentesség 

 

16. 9. §  Mentes az adó alól a Htv.-ben meghatározottakon túl: 

17. A nem vállalkozó adóalany 6000 m
2
-t meg nem haladó telke, az üdülőtelek 

kivételével.”  

  

18. Iparűzési adó  

 

A helyi adóbevételek legjelentősebb adónemét és ezáltal súlypontját a mai napig is az 

1992-ben bevezetett és nagyon sok – mind központi mind helyi - változáson keresztül esett 

helyi iparűzési adó képezi.  
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„Az adó mértéke 

 

„15. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 1,6 %-a. ( Törvényi maximum 2 %) 

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5000 Ft.” 

 

19. Gépjárműadó 

 

A belföldi gépjárművek adóztatása nagy hagyománnyal bír, hiszen a jelenleg is prosperáló 

gépjármű adóztatás előéletének a köznyelvben jól ismert súlyadó tekinthető. A gépjárműadó 

alanyának tekintünk minden a Gjt. alapján vezetett nyilvántartásban szereplő jármű 

üzembentartóját, ennek hiányában tulajdonosát. A törvény több tulajdonos esetén előírja, 

hogy az adó megfizetésére a forgalmi engedélyben szereplő egyén kötelezhető. Mint a helyi 

adók esetén a gépjárműadóban is érvényesül az a szabály, hogy az adókötelezettség 

szempontjából a naptári év első napjának adatai a mérvadóak. Év közbeni forgalomba 

helyezés esetén a következő hónap első napjával válik a tulajdonos adóalannyá, ha fizetési 

kötelezettsége nem áll fenn egész évben, akkor az éves adó időarányosított része kerül 

számára előírásra. A gépjárműadó alapja a személyszállító gépjárműveket érintően a 

nyilvántartási rendszerben szereplő teljesítmény (kilowattban). Autóbuszok, nyerges 

vontatók, lakókocsik esetében azok saját tömege jelenti az adóalapot, míg a tehergépkocsira 

az adó alapja a tömeg és a teherbírás felének összege alapján állapítható meg. A kilowatt 

szerinti adómértékek 2010. január 1-től következőképpen alakulnak: 

 gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

 gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

 gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

 gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

 gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 

Ft/kilowatt. 

Az összes olyan gépjármű adóztatása, amelyek adóalapja nem a teljesítmény, hanem az 

önsúly alapján történik, az adóztatásuk elválik egymástól: a légrugóval, illetve útkímélő 

tengellyel felszerelt járművek adója minden megkezdett 100 km után 1 200 Ft, a légrugóval 

nem rendelkező járművek esetén 1380 Ft/100 km. Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott 

járművek adóztatása egyedileg történik az alábbiak figyelembe vételével: „E”-s ideiglenes 

rendszám esetén az adóalany személyszállító járműve után 10.000 Ft, tehergépjárműve után 

46.000 Ft, illetve az átmenetileg „P”-s rendszámmal ellátott járműve után 23.000 Ft 

megfizetésére kötelezett.  
A 2013. január 01-jei törvényi változások után a központilag átengedett gépjárműadó 

bevétel teljes összegének 40 %-a illeti meg az Önkormányzatot, a fennmaradó 60 % pedig a 

központi költségvetés bevételét képezi. Fontos megjegyezni, hogy a gépjárműadóval 

kapcsolatos adóhatósági feladatokat teljes mértékben az Önkormányzati Adóhatóság teljesíti. 

Ennek megfelelően a gépjárműadó-kivetéssel kapcsolatos helyi adóhatósági feladatok és a 

határozatok kiküldése az adózók részére, a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzati 

Adóhatóság feladatkörében határidőben megtörténtek.  
 

20. Idegenforgalmi adó 
 

A helyi adókról szóló törvény értelmében idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett 

az önkormányzat illetékességi területén minden kereskedelmi szálláshely, üdülő, fizető-
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vendéglátó szálláshely, valamint egyéb ideiglenes szállásadó. Az adó alanya a magánszemély, 

aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 

vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 500,- Ft. Tekintettel arra, hogy az idegenforgalomban a 

nyári időszak mozgalmasabb, és várhatóan több turistát vonz a településre, így ezekre a 

hónapokra számíthatunk jelentősebb idegenforgalmi adó bevételre is, mellyel az előírt 

adóbevétel teljesülése is várható.  

„Az adókötelezettség 

 

10. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

Az adó alapja 

 

11. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

Az adó mértéke 

 

12. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft. 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

13.§ (1) A Htv. 43. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a (2) bekezdésben megjelölt 

szálláshelyeknek az önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 1. 

mellékletben meghatározott adattartalmú „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást” kell 

vezetni. A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a 

szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon. 

 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 2.§ d-h. 

pontjaiban meghatározott: panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb 

szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és 

jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 1. 

mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

 

(3) A szállodai besorolás alá tartozó szálláshely típus esetében (Korm. rendelet 2.§ c. 

pontja) az 1. mellékletben előírt nyilvántartás vezetése nem kötelező, ám a jogszabályban 

előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is - 

úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, a mentesség 

jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is 

alkalmas legyen. 

 

(4) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul 

köteles e rendelet (1-3) bekezdéseiben előírt adattartalmú nyilvántartásában rögzíteni. A 

szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalhatja el. A vendég érkezését 

követően a nyilvántartásba rögzíteni kell a vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 

állampolgárságát, útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély számát 

érkezés, távozás napját és időpontját. A vendég távozásakor a távozás napját és időpontját 

(amennyiben az előzetes megadotthoz képest változott), a ténylegesen eltöltött 
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vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, 

az adóköteles vendégéjszakák számát, a vendég vagy képviselőjének aláírását, a beszedett adó 

összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát. Az adóbevallás és 

az idegenforgalmi adó megfizetés időpontjában kell bejegyezni a beszedett adó önkormányzat 

felé történő megfizetésének idejét, az idegenforgalmi adó havi bevallásának időpontját. 

 

(5) Az önkormányzati adóhatóság – a (2) bekezdésben felsorolt szálláshelyek részére egyedi 

kérelemre - elektronikus nyilvántartás vezetését engedélyezheti, ám ekkor a szálláshelynek a 

2. mellékletben előírt „Bejelentőlap” használata kötelező. A szálláshelyet a vendég az aláírt 

„Bejelentőlap” kitöltését követően foglalhatja el. A „Bejelentőlapon” regisztrált vendéget az 

érkezést követően rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartó rendszerben. A „Bejelentőlap” az 

elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak számít, a kötelező adattartalma igény szerint 

bővíthető. A vendég érkezését követően történő kitöltésére e rendelet (4) bekezdésében 

foglaltak az irányadóak. 

 

(6) Az (5) bekezdésben szereplő elektronikus nyilvántartás vezetésének engedélyezéséig a 

szálláshelynek az (1) bekezdésben feltüntetett „hagyományos” papír alapú nyilvántartást kell 

vezetnie. 

 

(7) A rendszeresített szigorú számadású - térítésmentes - nyilvántartást a (2) bekezdésben 

meghatározott szálláshely a tevékenység megkezdése előtt köteles átvenni az önkormányzati 

adóhatóságtól. Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezdő adózó a 

tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást. A tevékenység megszűnése 

esetén – e bejelentés megtételét követően - a nyilvántartást az adóhatóság „megszűnt” 

bejegyzéssel lezárja, és saját nyilvántartásába feljegyzi. 

 

(8) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31.§-ában tételesen felsorolt 

adómentességre jogosító tartózkodást a 3. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek 

hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 

31.§-a) pontja) igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, 

amennyiben a nyilvántartás, vagy bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és 

azt a vendég által aláírt. 

 

(9) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó 

tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását 

megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során 

együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. 

 

(10) Amennyiben a szálláshely üzemeltető a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja 

vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési, 

nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati 

adóhatóság mulasztási bírságot köteles megállapítani. 

 

Adatszolgáltatás szabályozása 

 

14.§     (1) A szálláshely üzemeltetési engedély kiadását, megszűnését, módosítását az azt 

kezelő szervezet a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság részére átadja. 

Egyben az adóév első napja alapján fennálló állapotról tételes adatszolgáltatást is teljesít. Az 

adatszolgáltatás a Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében, valamint a 12.§ (1) bekezdésben 

részletezett adattartalomnak megfelelően készül. 
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(2) Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshelyek hatósági nyilvántartását vezető 

szervezet, az adóévet követő év február 20-ig az önkormányzati adóhatóság részére adatot 

szolgáltat a szálláshelyek által - a jegyző felé jelentett - fogadott vendégek és az általuk 

eltöltött vendégéjszakák összesített számáról (magyarországi lakhellyel rendelkező és 

magyarországi lakhellyel nem rendelkező bontásban), valamint a szobák, ágyak, férőhelyek 

kapacitás adatairól.” 

 

 

 

21. Talajterhelési díj 

 

2005. január 1-jétől a törvény szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót 

terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási 

hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az 

egyedi zárt szennyvíztárolót is alkalmaz. A kibocsátónak a díjfizetési kötelezettségről évente, 

a tárgyévet követő év március 31. napjáig bevallást kell tennie, valamint a tárgyévi számított 

díjat eddig a napig köteles megfizetni. 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjának 

mértéke 120 Ft/m3-ről 1.200 Ft/m3-re emelkedett, így az ettől az időponttól keletkezett 

szennyvíz után magasabb díjat kell a kibocsátónak megfizetni. A díj mértékét befolyásolja, 

hogy Lipót  az érzékeny besorolású területekhez tartozik, s ezáltal 3-as területérzékenységi 

szorzóval kell számolni. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter elfogyasztott ivóvíz után 3.600 Ft 

talajterhelési díjat kell fizetnie annak a kibocsátónak, aki nem kötött rá a szennyvízcsatorna-

hálózatra.  

 

22. Adók módjára kimutatott köztartozások – településünkön nem jellemző 

 

B. 

1. Feladatellátás részletezése 

 

Az adóbevételek beszedése, az adóellenőrzések lefolytatása mellett az adóhatóság 

különféle hatósági tevékenységeket is ellát működése során: 

 adóigazolások kiállítása 

 vagyoni bizonyítványok kiállítása 

 hatósági bizonyítvány készítése 

 adó- és értékbizonyítvány készítése 

 méltányossági eljárás lefolytatása 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megtárgyalni és 

elfogadni. 

 

Lipót, 2018. november 19. 

   Veilandics Eszter 

     jegyző 

 


