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Tárgy:

Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról,
illetve eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Nyirád Község Önkormányzata polgármestere által kiadott adók és egyéb kintlévőségek
beszedésével kapcsolatos, elvégzett feladatokról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet.
A 2016. október 26. napján nyilvántartott adóhátralék összege: 14.094.189.- forint, mely
részletezve:
magánszemélyek kommunális adója: 1.534.380.- forint,
helyi iparűzési adó: 6.440.250.- forint,
gépjárműadó: 3.540.875.- forint,
késedelmi pótlék: 2.578.684.- forint.
A 2016. november és december hónapban, illetve 2017. január hónapban a hátralékos adózók
részére összesen 182 darab fizetési felszólító került kiküldésre.
A 100.000.- forint adótartózás feletti –eddig rendszeresen fizetett- ügyfeleink a 2016. október
hónap végén telefonon történő megkeresésre, az adóhátralékaikra 2016. november 10.
napjáig 3.263.867.- forintot fizettek be az önkormányzat adószámláira.
2017. február és március hónapban a végrehajtás tovább folytatásához megkerestük a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét,
illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Eljárási Osztályát, a nyilvántartott adóhátralékosok
munkahelyük és pénzforgalmi számlaszámuk részünkre történő adatszolgáltatásuk miatt.
Az adatszolgáltatások folyamatosan érkeztek 2017. február és március hónapban.
A hátralékosok munkahelyének megismerését követően 15 darab munkabérből, illetve
nyugellátásból történő letiltást foganatosítottunk.
A végrehajtás során 6 darab részletfizetési jegyzőkönyv jött létre azon adózókkal, akiknek a
hátralék egy összegben történő megfizetése veszélyeztetné a saját illetve hozzátartozójuk
létfenntartását.
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2017. március 14. napjáig az adóhátralék összege: 5.430.205.- forintra csökkent, mely
részletezve:
-

magánszemélyek kommunális adója: 1.204.713.- forint,
helyi iparűzési adó: 586.625.- forint,
gépjárműadó: 2.169.898.- forint,
késedelmi pótlék: 1.468.969.- forint.

2017. évben az I. félévi adófizetési határidő: 2017. március 16. napja volt.
Fenti időpontig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthették aktuális, 2017.
első félévi adó fizetési kötelezettségüket. A befizetési határidő be nem tartása esetén a
kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék került megállapításra.
2017. május 12. napján nyilvántartott adóhátralék összege -melyet a 2017. március 16-i
határidőre nem teljesített adó összege növel- 13.072.887.- forint, részletezve:
-

magánszemélyek kommunális adója: 1.250.319.- forint,
helyi iparűzési adó: 6.638.725.- forint,
gépjárműadó: 2.596.774.- forint,
késedelmi pótlék: 2.587.069.- forint.

A 2017. első félévi adót be nem fizetett hátralékosok részére 210 darab fizetési felszólító
kiküldése folyamatban van, előre láthatóan 2017. május 26-ig minden hátralékos kézhez fogja
kapni.

Nyirád, 2017. május 16.

