9/2005. (VI.30.) Ök.sz. rendelete
az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók
anyagi érdekeltségi rendszeréről
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. §. ( 1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó
adók hatékony beszedésének elősegítésére az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi
rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja meg.
Érdekeltségi alap
1. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság ügykörébe tartozó helyi adók és gépjárműadó hatékony
beszedésének, végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítésére érdekeltségi alapot kell
képezni. Az érdekeltségi alapból kifizetés: beszedési jutalék címén történhet.
( 2) A szabályozás hatálya kiterjed: az osztályvezetőre és adóügyi dolgozókra
Érdekeltségi alap forrásai
2. §
(1) Az anyagi érdekeltségi rendszerbe nem vonható be az az adóbevétel, mely az adók rendes
megfizetéséből – az esedékesség előtt, vagy esedékességkor megfizetett adóbevételből –
származik.
(2) Az anyagi érdekeltségi rendszerbe az alábbi adóbevételek tartoznak:
–

A városi adóhatóság kezelésében lévő adó – és gépjárműadó számlákra teljesített
befizetésekből az adópótlékra elszámolt összeg.

–

Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és beszedett adóhiány, valamint az
adótartozás 3 %-a.

–

Az érdekeltségi alap banki kamatai.

–

A végrehajtással befolyt összeg 3 %-a.
Az érdekeltségi alapból történő kifizetés feltételei
3. §

(1) Beszedési jutalék:
a) Az 1. § ( 2 ) bekezdésében meghatározott dolgozók beszedési jutalékra akkor jogosultak, ha

az adóhatóság kezelésében lévő helyi adókból és gépjárműadókból befizetett adótartozás és
adóhiány eléri az adóhatóságnál nyilvántartott összes hátralék 50 %-át.
b) A beszedési jutalékot az összes hátralék és a befizetett hátralék arányának 50 % -os
teljesítése esetén, a dolgozónak a teljesítés évének utolsó havi besorolás szerinti egy havi
illetményével arányos összegben kell kifizetni, amely nem haladhatja meg a 2. §. (2) bek.
szerinti keretösszeget.

c) A b) pont szerint megállapított jutalékot 20-50 % közötti teljesítés esetén annyi százalékkal

kell csökkenteni, ahány százalékponttal a teljesítés elmarad az 50 %-tól. Az 50 %-ot
meghaladó teljesítés esetén pedig a jutalékot annyi százalékkal kell megemelni, ahány
százalékponttal a bevétel az 50%-ot meghaladja.
d) A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján, egy tizedes pontossággal a kerekítés általános

szabályai szerint kell kiszámítani és a jutalék megállapításánál alapul venni.
e) Az adóbeszedési jutalékot a teljesítés évében munkában töltött idő arányában kell kifizetni.
(2) Ha az érdekeltségi alap számláján nincs elégséges fedezet, akkor a költségvetési számláról
történik a megállapított beszedési jutalék kifizetésének a kiegészítése.
Az érdekeltségi alap kezelése
4. §
(1) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést félévenként a zárlati munkák befejezése után
az önkormányzat számláján elkülönítetten kell kezelni. Az érdekeltségi alapban
rendelkezésre álló pénzeszköz kifizetésig leköthető. A nyilvántartás szerint az év végén
mutatkozó maradvány a következő évre átvihető és rendeltetésszerűen felhasználható.
(2) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést a
jegyző végzi.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az önkormányzat ügykörébe
tartozó adók tekintetében 2005. július 1.-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított, bevallani elmulasztott vagy a

bevallás alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó
különbözete.
b) Adótartozás alatt az esedékességekor meg nem fizetett adót kell érteni.

Korcsmáros Sándor sk.
polgármester

Kalmár Erzsébet sk.
jegyző

