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az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről

Demjén Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. ~-ában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről a követ
kezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. ~ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az önkormányzati hivatal adóügyi feladatait
ellátó köztisztviselőkre.

(2) E rendelet alkalmazásában az (I) bekezdésben meghatározott köztisztviselők
a) az aljegyző és
b) az adóügyi ügyintéző.

2. Az anyagi érdekeltségi rendszer és a jutalék alapok

2. ~ (1) Az önkormányzat az önkormányzati adóhatóság ügykörébe tartozó adók hatékony
beszedése érdekében anyagi érdekeltségi rendszert állapít meg.

(2) Az anyagi érdekeltségi rendszer kiterjed
a) az adóbeszedéssel összefüggő érdekeltségre és
b) az adófelderítéssel összefüggő érdekeltségre.
3. * (I) Az adóbeszedéssel összefüggő érdekeltség megteremtése érdekében az 1. ~-ban

meghatározott személyek jutalékban részesülnek.
(2) Az adóbeszedéssel összefüggő érdekeltségi jutalék alapja az esedékességkor az adóha

tóság által már nyilvántartott adó esetében
a) az adó esedékességét követő 30 napon túl az önkormányzat részére megfizetett adó ősz-

szege és
b) az a) pontban meghatározott adóval kapcsolatban megfizetett késedelmi pótlék.
(3) Nem lehet az adóbeszedéssel összefüggő érdekeltségi jutalékalap meghatározásánál fi

gyelembe venni
a) azt az adónemet és azt az adóalanyi kört, melyek esetében az adózókat az adó beüzeté

sének esedékességéről nem értesítik, valamint az adóbefizetéshez szükséges készpénz
átutalási megbízást nem biztosítják az esedékességet megelőző 15 napon belül,

b) azt a megfizetett adót, mely esetében az adóalanyokat az adóhatóság az esedékesség le
jártát követő 8 napon belül nem szólítja fel a tartozás befizetésére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítés időpontjaként azt a napot kell tekinteni, ami
kor a hivatalból a dokumentumokat kiküldik.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott jutalékalapot csökkenteni kell a hivatalon kívüli
személy vagy szerv részére az adó beszedése, végrehajtása érdekében kifizetett költségekkel.

4. ~ (1) Az adófelderítéssel összefüggő érdekeltség megteremtése érdekében az I. ~-ban
meghatározott személyek jutalékban részesülnek.

(2) Az adófelderítéssel összefüggő érdekeltségi jutalék alapja
a) a feltárt- és a beszedett adóhiány összege,
b) az a) pontban meghatározott adóhián~yal kapcsolatban megfizetett mulasztási- és adó-

bírság.



(3) E rendelet alkalmazásában adóhiány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
170. ~ (2) bekezdése szerinti adóhiány.

(4) A (2) bekezdésben ineghatározottak szerinti jutalékalapot csökkenteni kell a hivatalon
kívüli személy vagy szerv részére az adóhiány megállapítása és az adóhiány beszedése, vég
rehajtása érdekében kifizetett költségekkel.

3. Az anyagi érdekeltségi jutalékkeret

5. * (I) Az anyagi érdekeltségi jutalék címén kifizethető kiadások fedezetéül éves jutalék
keretet kell meghatározni.

(2) Az (I) bekezdés szerinti éves jutalékkeret
a,) a 3. ~ (2) bekezdése szerinti jutalékalap 5 °o-ának és
b) a 4. ~ (2) bekezdésében meghatározott jutalékalap 10 0

együttes összege.
6. ~ Az 5. ~ (2) bekezdése szerinti jutalékkeret összegét az önkormányzat tárgyévi költség

vetési rendeletében kell megtervezni Úgy, hogy a jutalékkeretből kell biztosítani a kifizetett
jutalékok és azok járulékainak kiadásait is.

7. ~ A jutalékot negyedévente, a negyedévet követő hónapban a havi személyi juttatások
kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

8. * Az anyagi érdekeltség éves jutalékkeretének felhasználása során
(1) az aljegyzőt az összes forrás 20 °~-a,
(2,) az adóügyi ügyintézőt az összes forrás 80 ° illeti meg.

4. Nyilvántartás

9. * (1) Az adóhatóság az anyagi érdekeltségi rendszer jutalékalapjának meghatározásához
nyilvántartást vezet, és az éves jutalékkeret levezetéséről kimutatást készít’

(2) A nyilvántartás, valamint a kimutatás tartalmának megfelelőségéről a pénzügyi bizott
ság január I 5-éig dönt.

(3) A nyilvántartás és a kimutatás hiányában, valamint a pénzügyi bizottság jóváhagyása
nélkül az 5. ~ (1) bekezdése szerinti jutalékkeretet nem lehet a költségvetésben tervezni.

10’ * (1) Az anyagi érdekeltségi rendszer keretében történő kifizetéseket
a) az aljegyző tekintetében a polgármester,
b,) az adóügyi ügyintéző tekintetében a jegyző
engedélyezi.
(2) A kifizetésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből meghatározható adott évben
a) az adott személy részére történő kifizetés
aa) jogcímenként ezen belül elkülönítve a juttatás és a juttatást terhelő járulékok ‚

ab) negyedévenként és összesítve,
b) valamennyi dolgozó részére történő kifizetés
ha) jogcímenként ezen belül elkülönítve a juttatás és a juttatást terhelő járulékok ‚

bb) negyedévenként és összesítve,
(3) Az adott évben felhasználható jutalékalapról, aimak adott évben történő felhasználásá

ról és a jutalékalap-maradványról készített kimutatást a pénzügyi bizottság részére január 10-
éig át kell adni. A pénzügyi bizottság a kimutatásról a 9. ~ (2) bekezdésében meghatározott
döntésével együtt határoz’



5. Záró rendelkezések

11. * E rendelet 2016. február hó 15 napján lép hatályba.

Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes főjegyző


