Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2010. (XI.3.) rendelete
Az adóigazgatási érdekeltségi rendszerrıl
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Képviselı Testülete az 1990. évi LXV. törvény
16. §. (1) bek. kapott felhatalmazás, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.
§.-a alapján - az ügykörébe tartozó adórendeletek hatékony végrehajtásának, illetıleg
alkalmazásának elısegítése érdekében - az adóigazgatási feladatot ellátók anyagi
érdekeltségérıl az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 146. §-a alapján az adótartozás
behajtása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik. Az adóigazgatási
feladatot végzı és a feladatok ellátásában közremőködı vezetık, érdemi ügyintézık
anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot kell képezni.
Érdekeltségi alap képzése

2. § (1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a) a beszedett alkalmi iparőzési adó 20%-a, továbbá
b) a behajtott HÁTRALÉKOS ADÓ (elsı megkezdett végrehajtási cselekménnyel
érintett adótartozás összege és hátralék) 10 %-a.
(2) A tárgyévet megelızı évben megállapított hátralékos adóból az (1) bek. szerinti
módon kell érdekeltségi alapot képezni.
(3) Az (1) bek. szerinti összeget az eredményes (tıketartozást és adópótlékot egyaránt
magába foglaló) behajtási eljárás lezárását követıen kell az érdekeltségi alapban
szerepeltetni. Eredményesnek tekinthetı a behajtási eljárás:
• fizetés-letiltás, vagy
• foglalás foganatosítása, vagy
• a hátralék befizetését - a behajtási cselekményt követı dátummal - igazoló csekk
bemutatása esetén.
(4) Az érdekeltségi alap e §-ban meghatározott forrásairól és kiadási jogcímeirıl az
adóhatóságnak naprakész, jogcímenként nyilvántartást kell vezetnie – a
jogcímenkénti és fı-összegekrıl minden negyedévet követı hónap 15.-ig írásban
tájékoztatva a Polgármestert is.
Az érdekeltségi alap felhasználása
3. § (1) Az érdekeltségi alapból jutalékra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi jogosultak.
(2) A jogosultak részére történı kifizetések során az illetményre, ill. bérjellegő juttatásra
vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni. A
munkáltatót terhelı járulékokat is az érdekeltségi alap terhére kell számfejteni.
(3) Az érdekeltségi jutalék – mint céljutalom - címén kifizethetı összeg felsı határa a
jogosult köztisztviselı éves alapilletménye átlagával számolt 2 havi illetmény.
(4) A személyenkénti kifizetések összegérıl (a polgármesterrel egyetértésben) a jegyzı
– a jegyzıt érintıen pedig a polgármester dönt.
(5) A céljutalom kifizetése két részletben történik, a féléves és éves zárási munkák
befejezését követı 30 napon belül.
(6) Az érdekeltségi alapból a jutalom kifizetéséhez a polgármester egyetértése
szükséges. A jutalom megállapításában és kifizetésében az önkormányzati
törvényben és köztisztviselıi törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

2

(7) Az érdekeltségi alap forrásaiból képzıdött összegeket az önkormányzat
adóérdekeltségi alszámláján kell kezelni.
(8) Az érdekeltségi alap bevételeit a fél évet követı legkésıbb július 31-ig, továbbá az
év végi zárási összesítı elkészítését követı 8 napon belül kell az érdekeltségi
alapszámlára átutalni, kivéve az adóbeszedıi jutalmat. Az adóbeszedıi alapbevételt
negyedévente kell az érdekeltségi alapszámlára átutalni.
(9) Az érdekeltségi alapban képzıdött összegrıl, az adófelderítési és végrehajtási
munkáról, az ennek kapcsán beszedett többletbevételekrıl az önkormányzat
pénzügyi bizottságát a zárásokat követıen az adótitkok megtartása mellett a jegyzı
tájékoztatja.
Az érdekeltségi jutalék kezelése
4. §

Az e rendelet 2. §. (4) bek-ben meghatározott nyilvántartás alapján a 2. §-ban
meghatározott szabályok szerint képzett összeget az Önkormányzat éves
költségvetésérıl szóló rendeletének soros módosításai alkalmával a Polgármesteri
Hivatal személyi- és járulék-juttatások soraira automatikusan át kell vezetni - annak
elkülönített felhasználása ezt követıen a 3.§ (4) bek.-e szerint engedélyezhetı.
Záró rendelkezések

5. §

E rendelet 2010. október 1. napján lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2010. október 28.

Baranyák Szilvia
jegyzı

Lendvai József
polgármester
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