
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

19/1996. /XII.19./ÖR. számú 
r e n d e l e t e 

 
az adóigazgatási feladatot ellátó köztisztviselık anyagi érdekeltségi rendszerérıl 

 
 
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. 
§-ában foglaltak alapján az adók hatékony beszedésének, illetıleg alkalmazásának 
elısegítésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az adóhatósági feladatot ellátó köztisztviselıkre: a jegyzıre, a 
pénzügyi-gazdasági irodavezetıre és az adóügyi ügyintézıkre. 
/2/ A jegyzı az adóügyi feladatok ellátásában közremőködı más személyt is részesíthet 
jutalékban. 
 

Az érdekeltségi alap és forrásai 
 

2. § 
 

/1/ Az adóhatóság feladatkörébe tartozó helyi adók hatékony beszedésének, illetıleg 
alkalmazásának elısegítésére évente érdekeltségi alapot kell képezni. 
/2/ Az érdekeltségi alap forrása az adóhatóság kezelésében lévı adószámlákra 
/kommunális, iparőzési, gépjármőadó/ teljesített befizetésekbıl az adópótlékra, a mulasztási 
bírságra és az adóbírságra elszámolt összeg. 
/3/ Az érdekeltségi alap további forrása az adóalanyok terhére jogerısen megállapított és 
beszedett adóhiány 20 %-a. 
 

Az érdekeltségi alapból történı kifizetések jogcímei, feltételei 
 

3. § 
 
Az érdekeltségi alapból a következı jogcímeken lehet kifizetéseket teljesíteni: 
     - adóbeszedési jutalék, 
     - ellenırzési és behajtási jutalék, 
     - közvetett jutalék. 

 
Adóbeszedési jutalék 

 
4. § 

 
/1/ A rendelet 1. § /1/ bekezdésében meghatározott adóügyi feladatot ellátó dolgozók 
beszedési jutalékra akkor jogosultak, ha az adóhatóság kezelésében lévı együttesen kezelt  
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adókból elszámolt bevétel eléri az adóhatóságnál nyilvántartott folyó évi behajtható fizetési 
kötelezettség /folyó évi helyesbített elıírás/ 97 %-át. 
/2/ Ha az adóhatóság a 3. §-ban  meghatározott jogcímek alapján együttesen jogosult a bevétel 
elszámolására, akkor minden  jutalékra jogosult dolgozónál az összevont elıírás és bevétel 
arányában kell a teljesítést megállapítani. 
/3/ A teljesítést a zárási összesítı adatai alapján, egy tizedes pontossággal a kerekítés általános 
szabályai szerint kell kiszámítani és a jutalék megállapításánál alapul venni. 
 

5. § 
 
/1/ A beszedési jutalékot a folyó évi helyesbített elıírás és bevétel arányának  
100 %-os teljesítése esetén a dolgozónak - a teljesítés évének utolsó havi besorolása szerinti - 
egy havi alapilletményével azonos összegben kell kifizetni. 
/2/ Az /1/ bekezdés szerint megállapított jutalékot 97-99 % közötti teljesítés esetén annyiszor 
20 %-kal kell csökkenteni, ahány százalékponttal a teljesítés elmarad a 100 %-tól. A 100 %-ot 
meghaladó teljesítés elérése esetén pedig a jutalékot annyiszor 10 %-kal emelten kell 
megállapítani, ahány százalékponttal a bevétel a folyó évi elıírást meghaladja. 
/3/ Az adóbeszedési jutalékot a teljesítés évében munkában töltött idı arányában kell kifizetni. 
Ha az adóéven belül a illetmény folyósítása 30 munkanapnál rövidebb ideig szünetel 
/összeszámítva/ akkor ezt munkában töltött idınek kell tekinteni. 
/4/ Jutalékot csökkenteni vagy megvonni csak fegyelmi büntetés alapján lehet. 

 
Ellenırzési, behajtási és közvetett jutalék 

 
6. § 

 
/1/ Az ellenırzési, felderítıi és behajtási munka alapján az 1. §-ban meghatározott dolgozó 
közvetlen teljesítménye alapján ellenırzési és behajtási jutalékban részesül. 
/2/ Az adóhiányra teljesített befizetés esetén a megállapított adóhiány bevételi többletének 10 
%-a közvetlenül megilleti az adó ellenırzésében, kimunkálásában részt vett adóügyi dolgozót. 
/3/ Ellenırzési és behajtási jutalék címen történı kifizetés az évi alapilletmény  
50 %-át a beszedési jutalék összegével együtt sem haladhatja meg. 
/4/ Közvetett jutalékot állapíthat meg a jegyzı az adóügyi feladatok ellátásában közremőködı 
azon dolgozónak, akinek munkája szervesen kapcsolódik az adóügyi feladatok 
végrehajtásához. 
 

Az érdekeltségi alap kezelése 
 

7. § 
 

/1/ Az érdekeltségi alapot megilletı részesedést évenként, a zárási munkák befejezése után az 
önkormányzat elszámolási számlájára kell átutalni. 
Az érdekeltségi alap felosztását követıen a számlán mutatkozó maradvány a következı évre 
átvihetı és rendeltetésszerően felhasználható. 
/2/ A beszedési, az ellenırzési és behajtási, valamint közvetett jutalékot az éves zárási 
munkák befejezését követıen, legkésıbb március 31-ig kell kifizetni, feltéve, hogy a 
fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. 
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/3/ Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenırzést a 
jegyzı a pénzügyi-gazdasági iroda útján végzi. 
/4/ A jutalékok kifizetését a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi. 
/5/ Az érdekeltségi alap forrásairól az adóhatóságnál olyan nyilvántartást kell vezetni, 
amelybıl megállapítható az adóalany azonosítása, a jogerısen megállapított adóhiány 
összege, befizetésének idıpontja és a dolgozók teljesítése. 
/6/ Az érdekeltségi alapot terhelik a jutalékok munkáltatót terhelı közterhei. 
A munkavállalót terhelı adó és járulékok vonatkozásában a hatályos társadalombiztosítási és 
adójogszabályokat kell alkalmazni. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
E rendelet 1997. január1-én lép hatályba. 

 
Értelmezı rendelkezések 

 
9. § 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
a.) adóhiány: az adóellenırzés /adóvizsgálat/ eredményeként elıírt adótartozás, 
     valamint az adóbevallás kijavításával, jogerıs határozattal az adózó terhére 
     megállapított adókülönbözet. 
 
b.) helyesbített elıírás: kiszámításakor a nem jogerıs elıírásokat, a visszatérítés 
     címén elıírt, valamint bíróság által felfüggesztett összegeket figyelmen kívül 
     kell hagyni.   
 
 
            Bagolyné Szőcs Mariann                            Hamza Gábor 
                           jegyzı                                           polgármester 
 
 


