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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2022. október 26-i ülésére: 

Tájékoztatás a befolyt adókról és kintlévőségekről, valamint a ténylegesen kivetett adó 

összegéről (2022. I-III. negyedév) 

  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A befolyt adókról és kintlévőségekről, valamint a ténylegesen kivetett adó összegéről szóló 

tájékoztatást a hivatal adóosztálya elkészítette, mely az alábbi: 

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2022. évben nem változott, lakó 

ingatlanonként 5.000,- Ft. 2022. évben 324 db a kivetési iratok száma. Folyó évi terhelés 

1.560.000,- Ft. A 2022. szeptember 30-ig befizetett adó 1.423.015,- Ft, amely tartalmazza a 

korábbi évekből származó hátralékok befizetéseit is. 

A hátralék összege 2022. szeptember 30-i állapot szerint 210.000,- Ft. 

 

Az önkormányzat 2022. évi adóerő képessége 23.653.990 Ft volt, a 2021. évi bevallásokból 

számított 2023. évi adóerő képessége 28.037.208,- Ft lesz várhatóan.  

2022-ben 122 vállalkozás, melyből 42 vállalkozás KATA adóalanyként működött 

2022.08.31-ig. Az „új KATA” adóalanyok száma a mai napig 7. Ők azok az egyéni 

vállalkozók, akik 2022.09.01-től megfelelnek az „új KATA” kritériumainak és iparűzési 

adóban is a KATA szerinti adózást választották.  

Folyó évi terhelés 23.744.970,- Ft. 2022. szeptember 30-ig befizetett iparűzési adó összege: 

23.818.899,- Ft volt, amely tartalmazza a múltévi hátralékok befizetéseit is. Hátralék 2022. 

szeptember 30-i állapot szerint: 4.033.003,- Ft.  

 

Az iparűzési adóbevallásokat az előző évekhez képest 2021. január 1-től  kizárólag a NAV 

rendszerén keresztül küldhetik be az adózók.  

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és 

középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt fogalmazott meg.  

A kormány által elfogadott 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza az iparűzési adó 

“felére csökkentésének” szabályait. Ezt 2021-ben a kormány 2022. adóévre is 

meghosszabbította a 641/2021. (XI.25.) Kormányrendelettel. 

 

 



 

A kormányrendelet 1. § kimondja, hogy a 2021. valamint 2022. évben végződő adóévben 

azon, a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg KKV 

törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a 

KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

• nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint  

• a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, 

• ha a 2021. évben és 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati 

rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. 

A gépjárműadót 2021 évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veti ki és szedi be. Az 

önkormányzatnál nyilvántartott tartozások az előző évek meg nem fizetett gépjáműadóját 

tartalmazza, illetve az esetleges túlfizetéseket is nyilvántartjuk. A nyilvántartott tartozásokra 

befolyó összegeket csökkentve a visszakért és visszautalt túlfizetésekkel minden hónapot 

követő hó 10.-ig tovább utaljuk a Magyar Államkincstárnak, mivel ennek a bevételnek a 

100%-a központi költségvetést illeti.  Az utalások teljesítétét továbbra is a Magyar 

Államkincstár ellenőrzi. 2022.09.30.-i állapot szerint a gépjárműadó tekintetében 93.551,- Ft 

hátralékot és 187.015,-Ft túlfizetést tartunk nyilván. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el: 

        

 

 

…./2022. (X.26.) határozat 

Tájékoztatás a befolyt adókról és kintlévőségekről, valamint a ténylegesen kivetett adó 

összegéről (2022. I-III. negyedév) 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a befolyt adókról és 

kintlévőségekről, valamint a ténylegesen kivetett adó összegéről (2022. I-III. negyedév) szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


