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Tisztelt Képviselő-testület!


A tájékoztató mellékletében megtalálható tábla tartalmazza a 2012. december 31-i és a 2013. június 30-i az előírt adóbevételek teljesülésének alakulását, valamint hasonló módon az adóhátralékok alakulásáról is.

A tájékoztatóhoz mellékelt táblázat tartalmazza: adónemenként a nyitó hátralékot, a nyitóból (ezen időpontban) fennálló hátralékot és a nem esedékes hátralékot, az aktuális időszakok folyó évi helyesbített kivetését és a befolyt adóbevételét. 

A táblázat tartalmazza továbbá a 2013. június 30-án fennálló esedékes és nem esedékes (ebben azok az előírások szerepelnek, aminek a befizetési határideje nem járt le: pl. évközi kivetések, előírások) hátralékokat, a II. félévi – szeptember 16-i esedékességű – adókivetések, illetve a fennálló túlfizetéseket (ebbe azok az adóbefizetések szerepelnek többségben, amit az adózók határidő előtt befizettek: pl. egy összegben befizették az évi adót, de még nem került elszámolásra).

A helyi iparűzési adó folyó évi kivetésünk a 2012. adóévhez képest növekedett, ennek oka, hogy Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától 2 %-ra emelte az adó mértékét. Erre az adónemre az Önkormányzat költségvetésében 2013. évre tervezett bevétel  - az előző évi önkormányzatra jutó adóalapján – 14 864 e Ft.
A magánszemélyek kommunális adóját 2013. január 1. napjától vezette be a képviselő-testület, így előző évről adatokat nem tartalmaz a tájékoztató. Erről az adónemről elmondható, hogy bár a magánszemély lakosságot terheli, az időarányos befizetési arány nagyon jónak mondható, mivel a kivetés több mint fele befizetésre került. 2013. évi költségvetésbe a magánszemélyek kommunális adójára 3 360 eFt lett betervezve, mint saját bevétel. 
A gépjárműadónál a folyó évi kivetés fele befizetésre került, azonban az előző évről még mindig jelentősnek mondható hátralék húzódik. Remélhetőleg ez a szeptember 16. után következő behajtási időszak után csökkenni fog. A gépjárműadóról szóló         törvény júniusi módosításával 2013. július 1-jétől a gépjárműadó mértékét a légrugós tehergépjárművek esetében 1280,- Ft/100 kg-onkénti mértékről 890,- Ft/100 kg-onkénti összegre csökkentették. Ezen adócsökkentést az állományban augusztus hónapban kellett végrehajtani, így ezt még a tábla nem tartalmazza. Ez csökkenti az előírást, ezáltal csökkenteni fogja a bevételi oldalt is. A költségvetésbe 3764 eFt került tervezésre ezen adónem bevételeként.

Zirc, 2013. szeptember 5.		
						
							 


									    Sümegi Attila
										jegyző

