
Melléklet a 2012. december 31-ig megállapított ellenőrzési tervhez 
Hó Ellenőrzési terv 

Január - Vitéz Endréné „Zita panzió” kereskedelmi szálláshely  2010. évről áthúzódó idegenforgalmi adóellenőrzése, 
időszak: 2007.01.01-től- 2011.09.30.-ig, 
- Alias 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „Danubius Hotel „2010. évről áthúzódó idegenforgalmi   
adóellenőrzése, időszak: 2007.01.01-től-2010.12.31.-ig 
-2011. évben felderített 2006.-2007.-2008.-2009. évekre iparűzési adóbevallást nem adott vállalkozók  
felszólítása, beadott bevallások adatainak ellenőrzése Nemzeti Adó-és Vámhivataltól megkért adatok és a 
Cégnyilvántartás alapján / 2012. évben folyamatos, jelenleg 182 db /   
 

Február - Alias 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „Danubius Hotel” ellenőrzés folytatása –lezárása 
- ellenőrzés által felderített-előző évek hibás iparűzési adóbevallásainak- egyeztetése, javításra való újbóli 
felszólítások kiküldése /2012. évben folyamatos, jelenleg 19 db /       

Március - a 2011. évben bevallott 2010.évi iparűzési adóbevallások egyeztetése a - Nemzeti Adó-és Vámhivatal által 
megküldött 2010.évi adóbevallási adatokkal – és a Cégnyilvántartási adatokkal kb.3800 db 

 - felderítések utáni felszólítások elküldése adóbevallás javítására, önellenőrzésre, beküldött adóbevallások 
feldolgozása /2012. évben folyamatos/ 

 - kiadott működési engedélyek alapján kereskedelmi tevékenységet folytatók felderítése, felszólítása 
bejelentkezésre, bevallásra- 2011. évtől folyamatosan, jelenleg 80 db   

Április  - Nemzeti Adó-és Vámhivatal -és a Cégnyilvántartási adatok egyeztetése az Önkormányzati adók 
nyilvántartásával a bejelentkezési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan (Gazdasági társaságok, egyéni 
vállalkozók kb. 3800 db) 

 - feltárt adatok alapján felszólítás, bejelentkezésre, bevallásra, beküldött bevallások ellenőrzése, feldolgozása 
/2012. évben folyamatos/ 

 - ideiglenes iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások felderítése 
  

Május  - felderítés, bejelentkezési, bevallási kötelezettség teljesítésére-célcsoport: ingatlanforgalmazók, 
ingatlanközvetítéssel foglalkozók, 

 - orvosok- székhely, telephely bejelentési kötelezettség miatt, adóalap megosztás ellenőrzése 2008.01.01.-től 
megszűnt adómentesség miatt  
- 15.-től 2011. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása 



Június - 2011. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása  
Július - 1 db kereskedelmi szálláshely idegenforgalmi adóellenőrzése  

  
Augusztus -  2011. évi iparűzési adóbevallások ellenőrzése, ellenőrzési szempont: adómegosztás, komplex megosztás,     

80-100 db, feltárt adatok alapján felszólítások kiküldése, beérkezett bevallások ellenőrzése, feldolgozása /2012. 
évben folyamatos /   

- Nemzeti Adó-és Vámhivataltól megkért adatok alapján EVÁS vállalkozók adóalapjának és iparűzési 
adóbevallás adatainak egyeztetése kb.900 db 

- Idegenforgalmi adóellenőrzés, 2010. évi beadott bevallások és a leadott éves statisztika alapján, eltérések 
alapján felszólítás, ellenőrzés, bevallás feldolgozás kb. 20 fő 

Szeptember - 1 db kereskedelmi szálláshely idegenforgalmi adóellenőrzése 
Október - egyszerűsített iparűzési adóellenőrzések / adóbevallás – társasági adóbevallás,személyi jövedelem adóbevallás 

számszaki adatainak eltérése miatt 10-15 fő 
November - Nemzeti Adó-és Vámhivataltól megkért 2011 évi társasági adóbevallások adatainak valamint egyéni 

vállalkozók személyi jövedelem adóbevallásainak egyeztetése a 2011.évre beadott iparűzési adóbevallásaival kb. 
3000 db 

December - ellenőrzés által feltárt 2011. évi hibás adattartalommal beküldött bevallások javítására felszólítás, 
- bejelentkezési kötelezettséget elmulasztók felszólítása bejelentkezésre, bevallásra, beérkezett bevallások 
ellenőrzése, feldolgozása  
- Okmányiroda által megadott adatok alapján 2011. évben kezdő egyéni vállalkozók bejelentkezésének, 
bevallásának ellenőrzése 
   

 



2011. évi ellenőrzési adatok:   
1. Ellenőrzés után 2005.-2006.-2007.-2008.-2009. év után iparűzési adóbevallást elmulasztók száma 294 fő, felszólítások után beérkezett és 
feldolgozott bevallás: 
 
Fő bevallott adó felszámított késedelmi pótlék mulasztási bírság 
112 fő 5.477.979.-Ft 614.159.-Ft 1.110.000.-Ft 
 
2. Nemzeti Adó-és Vámhivatal valamint a Cégnyilvántartási adatok és az Önkormányzati adók- iparűzési adóbevallási adatainak- 
összehasonlítása, ellenőrzése alapján bejelentkezést és bevallást elmulasztók felszólítása után beérkezett és feldolgozott iparűzési adóbevallás: 
 
Fő bevallott adó felszámított késedelmi pótlék mulasztási bírság 
87 fő 4.728.430.-Ft 1.984.054.-Ft 360.000.-Ft 
 
3. Kiadott működési engedélyek alapján bejelentkezést és bevallást elmulasztó kereskedelmi tevékenységet folytatók ellenőrzése alapján 
felszólítva 98 fő, ebből beérkezett és feldolgozott iparűzési adóbevallás: 
 
Fő bevallott adó felszámított késedelmi pótlék mulasztási bírság 
18 fő 6.507.160.-Ft 1.127.121.-Ft 130.000.-Ft 
 
4. Felszólítások után késedelmesen leadott, illetve be nem nyújtott iparűzési adóbevallások miatt kirótt mulasztási bírságok összege: 
 
Fő Mulasztási bírság 
48 fő 940.000 Ft 
 
5. Ellenőrzésre került 16 magánszálláshely 2008.-2009.-2010. évre leadott éves statisztikai bevallása az általuk havonta benyújtott 
idegenforgalmi adóbevallással, felszólítás után bevallásra került még: 
 
2008. évben 120 éj 40.800 Ft 
2009. évben 104 éj 35.360 Ft 
2010. évben 218 éj 74.120 Ft 
 


