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Kimutatás 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 25-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a 2017. évben elévülő, illetve az utolsó négy évben elévült 

követelésekről és adótartozókról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164.§ (6) bekezdése értelmében az 
adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától 
számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.  
Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog 
elévülése megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás 
végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az 
elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő 
napon újból megkezdődik.  
Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához 
való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni. 
 
Az adókötelezettségek nyilvántartására és kezelésére alkalmas ONKADO programból 
kinyomtatott listán szereplő elévülő tételeket szükséges törölni, melyből a hátralék illetve a 
túlfizetés összege adónemenként az alábbi bontásban a következő: 
 
2017. évben elévülő hátralék (mely a 2012 évről keletkezett) összesen: 1.841.846.- forint 
illetve az elévülő túlfizetés összesen: 73.033.-forint. 
 
Adónem     Hátralék  Túlfizetés 
Magánszemélyek kommunális adója: 136.750.- forint,        0.- forint, 
Egyéb bevételek:      28.280.- forint,        0.- forint, 
Szabálysértési bírság:       4.320.- forint,        0.- forint, 
Gépjárműadó:     276.338.- forint,        0.- forint, 
Pótlék:              1.311.258.- forint, 1.304.- forint, 
Helyi iparűzési adó:      84.900.- forint.       71.729.- forint. 
 
A 2017. évi tételes lista a követelésekről és adótartozókról az előterjesztés 1. melléklete. (A 
tételes lista a KÖH adóügyi ügyintézőjénél megtekinthető.) 
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2016. évben elévülő hátralék (mely a 2008, 2009, 2010 és a 2011 évről keletkezett) összesen: 
2.074.305.- forint illetve az elévülő túlfizetés összesen: 0.- forint volt. 
 
Adónem     Hátralék  Túlfizetés 
Magánszemélyek kommunális adója: 228.267.- forint,        0.- forint, 
Vállalkozók kommunális adója:    31.200.- forint,        0.- forint, 
Egyéb bevételek:               5.- forint,        0.- forint, 
Gépjárműadó:     798.540.- forint,        0.- forint, 
Pótlék:                 621.193.- forint,        0.- forint, 
Helyi iparűzési adó:    395.100.- forint.                 0.- forint. 
 
A 2016. évi tételes lista a követelésekről és adótartozókról  az előterjesztés 2. melléklete. (A 
tételes lista a KÖH adóügyi ügyintézőjénél megtekinthető.) 
 
 
Kérem a képviselő-testületet tájékoztatóm szíves elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2017. május 16. 
 
 
 
 
 
   
 


