
Melléklet a 2014. december 31-ig megállapított ellenőrzési tervhez 
Hó Ellenőrzési terv 

Januártól decemberig 
minden hónapra kiterjedő, 
folyamatos feladat 

- a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól megkért adatok és a Cégnyilvántartás alapján az iparűzési adóbevallást nem 
adott vállalkozók felszólítása, mulasztási bírság megállapítása 
- a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól megkért adatok és a beküldött bevallások adatainak összevetése, ellenőrzése, 
önellenőrzésre felszólítás, ennek hiányában ellenőrzési eljárások lefolytatása 
- kereskedelmi nyilvántartás adatai alapján a kereskedelmi tevékenységet folytatók felderítése, felszólítása 
bejelentkezésre, bevallásra 
- adásvételi szerződések, használatba vételi engedélyek és a tulajdoni lap adatai alapján a bevallást elmulasztó 
adózók felszólítása, mulasztási bírság megállapítása, bevallás esetén az adó visszamenőleges megállapítása 
- a bevallás és a rendelkezésére álló nyilvántartások adatainak eltérése esetén a szükséges egyedi ellenőrzési 
eljárások lefolytatása 

 
2013. évi ellenőrzési adatok:   
1. Telekadó 
A telekadó 2013. január 1. napjától új adónemként került bevezetésre Szentendre Város területén. Az adókötelezettség azokat a nem 
magánszemély adózókat terheli, akik Szentendre területén üres telekkel rendelkeznek (a telek fogalmát a törvény határozza meg).    
Az ellenőrzési tervnek megfelelően a Földhivatalt megkerestük és kértük, hogy adja át részünkre a beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 
listáját. Mivel az átadott lista tulajdonosokat nem tartalmazott, ezért az év első felében a takarnet adatainak felhasználásával kétféle listát 
készítettünk:  
a) nem magánszemély tulajdonában álló beépítetlen területek 
b) magánszemélyek tulajdonában álló beépítetlen területek. 
 
Az a) pontban meghatározott adózókat tájékoztattuk az új adónem bevezetéséről és felhívtuk a telekadó bevallás benyújtására. 
A b) pontban meghatározott adózókat ellenőriztük, hogy magánszemélyek kommunális adója bevallási kötelezettségüknek eleget tettek-e, és 
amennyiben nem, felszólítottuk a bevallás benyújtására.  
A telekadó bevallások az év közepétől folyamatosan érkeztek, az ősz folyamán pedig mulasztási bírsággal sújtottuk azokat, akik az adóbevallási 
felhívásnak nem tettek eleget. Az esetek túlnyomó részében ez alkalmas volt a bevallási kötelezettség kikényszerítésére.  
 
A felderített adózók száma: 111 adózó. 
A bevallott adó összege: 49.921.000 Ft. 



 
 
 
2. Helyi iparűzési adó 
A 2008.-2012. év után iparűzési adóbevallást elmulasztó és felszólított adózók száma, valamint a felszólítások után beérkezett és feldolgozott 
bevallásokból származó bevétel: 
 
Fő bevallott adó mulasztási bírság 
792 fő 78.830.000 Ft 580.000 Ft 
 
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal adatai alapján adóalap összehasonlítást követően önellenőrzésre felhívott adózók módosított bevallásai alapján 
bevallott helyi iparűzési adó: 
 
Fő bevallott adó 
88 fő 6.057.191 Ft 
 
 


