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16/1999. (VI.2.) Ök. rendelet 

az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről 

 

 

(egységes szerkezetben: 19/2001.(VII.1.), 26/2001. (XI.13.) rendeletekkel) 

 
Vecsés Nagyközség1 Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adók behajtása hatékonyságának fokozására, az adó-bevételek
befolyásának elősegítésére, illetve a kapcsolódó területeken dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtésére az alábbi
rendeletet alkotja: 
 
1.§ Érdekeltségi alap 
A jelen rendeletben meghatározott köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából Vecsés Nagyközség1 Önkormányzatának
Képviselő-testülete a saját adóbevétele terhére érdekeltségi alapot képez. 
 
2.§ Az érdekeltségi alapból történő kifizetések forrásai és jogcíme 
(1) Az érdekeltségi alapból: 
a) adóbeszedési prémium 
b) adófelderítői jutalék 
c) céljutalék 
jogcímén történhet kifizetés elsősorban az adóügyi feladatokat végző köztisztviselők részére 
 
(2) Adóbeszedési prémium: 
a) Adóbeszedési prémium akkor fizethető ki, ha az adóhatóság kezelésében lévő adókból az évi adóbevétel eléri a
ténylegesen nyilvántartott adófizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 98 %-át, félévkor az 50%-át. 
A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a visszatérítés címén előírt összegeket figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(3) Adófelderítői jutalék: 
Adófelderítői jutalék azoknak a köztisztviselőknek fizethető ki, akik az adóellenőrzési, felderítői, adatszerzői és
adatszolgáltatói munkájukkal többlet adóbevételt érnek el (adóhiányt állapítanak meg). 
 
(4) Céljutalék: 
A céljutalékra jogosultak körét a jegyző és a polgármester külön együttes utasításban határozza meg. (az adó-felderítési
jutalék 40% terhére). 
 
3.§ Az érdekeltségi alap forrása 
Az érdekeltségi alap forrásai: 
a) az adóellenőrzési felderítő munka során megállapított és beszedett adóhiány, adóbírság mulasztási bírság 25%-a. 
b) a késedelmi pótlékra elszámolt összeg. 
 
4.§ Az érdekeltségi alap kifizetésének feltétele és mértéke 
(1) Adóbeszedési prémium: 
a) Az első félév 50%-os teljesítése esetén a kifizetés mértéke nettó 20.000.- Ft/fő. 

 1    A rendeletben Vecsés Nagyközség megnevezés helyett 2001. július 1-től "Vecsés Város" megnevezést kell érteni (Mód: 19/2001. (VII.1.) Ök.r. 1.§-a) 
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b) Az adóév végén a 98%-ot meghaladó teljesítéskor minden plusz 1 % növekedés esetén a prémium mértéke az a) pontban
meghatározott összeg 10 %-kal nő. 
 
(2) Adófelderítői jutalék: 
A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott munka eredménye alapján beszedett a 3.§-ban megállapított forrás 60 %-a. 
 
(3) Céljutalék: 
A jegyző és a polgármester együttes utasításában meghatározottak szerinti körben és mértékben kerül megállapításra. 
 
5.§ Az érdekeltségi alap kifizetésének feltétele és mértéke 
Az adófelderítői jutalék mértékét az osztályvezető részére a polgármester egyeztetésével a jegyző, az adóosztály dolgozói
részére az osztályvezető javaslatát figyelembe véve a jegyző, mint a munkáltatói jogkör jogosultja állapítja meg. 
 
6.§1 Az érdekeltségi alap felső határa 
(1) A kifizetésre kerülő jutalékösszeg felső határát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/N.§ (3)
bekezdése alapján kell megállapítani. 
 
(2) 1 
 
7.§ Az érdekeltségi alap kezelése 
(1) Az érdekeltségi alap forrásaiból képződött összegeket a Polgármesteri Hivatal által vezetett számlán számvitelileg
elkülönítetten kell kezelni. 
 
(2) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést félévenként a zárlati munkák befejezése után kell a számlára utalni. 
 
(3) Az adóbeszedési prémiumot, az adó-felderítési jutalékot, valamint a céljutalékot az alapképzést követő félév első
negyedévében kell kifizetni, amennyiben a fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésére áll. 
 
(4) A nyilvántartás szerint az év végén mutatkozó esetleges pénzmaradvány a következő évre átvihető és rendeltetésszerűen
felhasználható. 
 
(5) E rendeletben meghatározott forrásokról, az adóhiányról és bírságokról tételenkénti részletességű nyilvántartást kell
vezetni. 
 
8.§ Záró rendelkezések 
E rendelet 1999. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 26/1992. (IX.22.) Ök. rendelet hatályát veszti. 
 
 

Takács Mária s.k. Bükk László s.k.

jegyző polgármester

 1    Módosította és a (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 26/2001. (XI.13.) Ök. rendelet 1.§-a 


