Pacsa Nagyközség Önkormányzata 12/1992.(X.1.) sz. rendelete
az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségének szabályozására
16/2009.(XII.21.) sz. rendelettel egységes szerkezetben
Az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbiak szerint szabályozza az adóügyi feladatok végrehajtásában közreműködők anyagi
érdekeltségét.
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet kiterjed a Körjegyzőség Pacsa adóügyi feladatot ellátó dolgozóira és vezetőjére.
2.§.
Az érdekeltségi alap képzése és forrása
(1) Jelen rendelettel a képviselő-testület érdekeltségi alapot létesít az adóügyi feladatokat ellátó
dolgozók és vezető ösztönzésére.
(2) Az alapot az adó vonatkozásában elkülönítetten kell kezelni.
(3) Az érdekeltségi alap forrását képezik:
a./ az esedékesség időpontjáig be nem fizetett, de az adóhatóság eredményes végrehajtási
cselekménye révén befolyt adóhátralék 30 %-a.
b./ az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és teljeskörűen befolyt adóhiány,
valamint mulasztási bírság és annak késedelmi pótléka 30 %-a.
c./ egyéb, az esedékesség időpontjáig be nem fizetett és adók módjára behajtandó és
behajtott köztartozások / közmű-hozzájárulás, közterület-használati díj, szemétszállításikezelési díj, építésrendészeti bírság stb./30 %-a.
3.§.
Az érdekeltségi alapból történő kifizetés
(1)
(2)
(3)
(4)

Az érdekeltségi alapból kifizetést csak a képződő források terhére lehet teljesíteni.
Kifizetés a kitűzött cél teljesítésével a munkateljesítmény értékelése alapján lehetséges.
A célok kitűzése, a munka értékelése a képviselő-testület feladata.
Az Érdekeltségi Alap terhére kifizetés félévente, utólag történhet, az önkormányzat
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint az önkormányzat
zárszámadásának elfogadását követően.
4.§.
Az érdekeltségi alapból részesülők köre, és a kifizetések engedélyezése

(1) Az érdekeltségi alapból az adóügyek irányításában és vezetésében résztvevők / vezető, adóügyi
dolgozók és e feladatok ellátásában közreműködők / részesülhetnek.
(2) Az önkormányzati adóhatósági munkát végzők jutalékát a képviselő-testület állapítja meg.

5.§.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a 2-3-4.§. rendelkezéseit 1992. január 1-től
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított, de a hatálybalépést követően befizetett
adóhiányokból e rendelet szerint lehet érdekeltségi alapot képezni, illetőleg abból kifizetést
teljesíteni.
(3) A fel nem használt alap a következő évre átvihető.
(4) Az érdekeltségi alapból történt kifizetések után a társadalombiztosítási járulékot az alapból kell
fedezni.
(5) Az érdekeltségi alap nyilvántartását és kezelését a körjegyző külön utasításban szabályozza.

