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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 51/2015.(I.29.) számú
határozatával úgy döntött, hogy a helyi adó bevételeit nem új adó kivetésével, hanem a
meg nem fizetett adó behajtásával szeretné növelni, ezért elrendelte, hogy a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 2015. évben átfogó
adóellenőrzést végezzen.
Az adóprogram 1. üteme 2015. március 31-én lezárult, eddig volt lehetőség
visszamenőlegesen bevallani az adóhátralékot mulasztási bírság megállapítása nélkül.
Ezekben az estekben az Adóhatóság a szerzés idejére, de legfeljebb 5 évre
visszamenőleg kivetette az adót, de adóbírság kivetésére nem került sor. 120 személy
élt ezzel a lehetőséggel, esetükben a kivetett adóhátralék és ezzel egyidejűleg a 2015.
évi adó összege is megállapításra került. A befizetések még nem minden esetben
történtek meg.
Közben elkezdődött az adóellenőrzés 2. üteme, mely április 30-ig tartott, ebben az
időszakban az építési hatóság által az elmúlt 5 évben kiadott használatba vételi
engedélyeket vetettük össze az adózók adatbázisával. A feltárt hiányosságok alapján
megtörtént az adó kivetése, de ezekben az esetekben már bírság kiszabására is sor
került.
Az ellenőrzés 3. üteme május 1-jével kezdődött meg. Ettől az időponttól helyszíni
bejárások során kerül feltárásra a be nem jelentett építkezés, az adókivetés alapját
képező valós hasznos alapterület, a be nem jelentett garázs, gépjárműtároló, vagy
présház. A helyszíni ellenőrzést a három adóügyi ügyintéző végzi, meghatározott
ütemezés szerint év végéig. Az eddig bejárt utcákban számos esetben került feltárásra
be nem jelentett adóköteles építmény, garázs, az adóhatóság a mulasztók részére
ezekben az esetekben is kivetette az adót, valamint az adóbírságot is.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az adóbevételek elérése
szempontjából az ellenőrzés első üteme volt a legeredményesebb, amikor a
lakosságnak lehetősége volt mulasztási bírság kiszabása nélkül bejelenteni az
adóköteles garázs meglétét, illetve lakóépülete hasznos alapterületének változását.
Tekintettel a jelentős számú adóbevallás beadására ismételten javaslom ezt a
lehetőséget felajánlani a lakosságnak, az alábbiak szerint. A Képviselőtestület felkéri a
Jegyzőt, hogy méltányossági jogkörében mérlegelje az adóbírság kiszabásától való
eltekintés lehetőségét, különös tekintettel azokra a bevallásokra, amelyeket október 1.
napján nyújtanak be.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Adóbevallási nap meghirdetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Jegyzőt, hogy
méltányossági jogkörében eljárva hivatalból mérlegelje az adóbírság kiszabásától való
eltekintés lehetőségét azon magánszemélyek esetében, akik Dombóvár város
közigazgatási területén építményadó, illetve kommunális adó bejelentési, illetve
fizetési kötelezettségüket elmulasztották, de arról 2015. október 1. napján adóbevallást
nyújtanak be.
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