Vác Város Önkormányzat
16/1995. /VII.10/ rendelete az Önkormányzat
ügykörébe tartozó adók hatékony beszedését
segítô anyagi érdekeltségrôl
/egységes szerkezetben/

Vác Város Képviselô-testülete az 1990. évi C. törvény 45. §-a alapján az
Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, illetôleg alkalmazásának
elôsegítésére a saját adóbevétele terhére anyagi érdekeltségi rendszert működtet a
következôk szerint:

1. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed az Adócsoport dolgozóira, a Költségvetési és Adó
Osztály Vezetôjére, a Jegyzôre.

* 2. §
Az érdekeltségi alap forrásai
-

a tárgy évben feltárt és beszedett adóhiány,
az elôzô évek és a tárgyévi adóhátralékból beszedett összeg.

3. §
Adóalapkimunkálási jutalék
(1) Az alapból azok a dolgozók részesülhetnek, akik felderítési munkájukkal
adóbevételi többletet eredményeznek, hiányt tárnak fel.
(2) A jutalékban részesülôk körét és a kifizetendô jutalék összegét az Adócsoport
vezetôjének javaslatára a jegyzô állapítja meg. A jegyzô jutalékát a polgármester
állapítja meg.
4. §
Adóbeszedési jutalék
(1) Az alapból azok a dolgozók részesülhetnek, akik a felderített adó és birság, a
megállapított késedelmi pótlék, valamint az elôzô évi adóhátralék beszedésében
hatékonyan részt vesznek.

* Módosította a 42/1997. (XII. 22.) sz. önk. rendelet
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(2) A jutalékban részesülôk körét és a kifizetendô jutalék összegét az Adócsoport
vezetôjének javaslatára a jegyzô állapítja meg. A jegyzô jutalékát a polgármester
állapítja meg.

5. §
Céljutalék
Az Adócsoport dolgozóit és az Osztályvezetôt írásban elôre rögzített, jelentôs többletfeladat végrehajtásáért a Jegyzô meghatározott céljutalékban részesítheti.

6. §
Az érdekeltségi alap terhére adóalapkimunkálási, adóbeszedési és céljutalék címén
kifizetett összeg a dolgozó tárgyévi január 1-i állapotnak megfelelô besorolás szerinti
évi alapbérének 50 %-át nem haladhatja meg, amennyiben a beszedett összeg fedezetet
nyújt.

7. §
Az érdekeltségi alap kezelése
(1) Az érdekeltségi alapot megilletô részesedést minden hónap végig kell utalni az erre
a célra elkülönített számlára.
(2) Kifizetése évente két alkalommal a fél, illetve év végi zárást követô 30 napon belül
történik.
(3) Jogerôs fegyelmi büntetés hatálya alatt a dolgozó az érdekeltségi alapból nem
részesülhet.
(4) Amennyiben a tárgyidôszakban a dolgozó munkabérének folyósítása (táppénz,
fizetés nélküli szabadság, stb.) 30 napnál tovább szünetel a kifizethetô jutalék
összegének csökkentését az adócsoport-vezetô javaslatára a Jegyzô állapítja meg.

8. §
Az érdekeltségi alapból kell a munkáltatót terhelô társadalombiztosítási járulékot
rendezni. Egyéb kérdésekben a munkabérre, bérjellegű juttatásokra vonatkozó
társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni.
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9. §
Zárórendelkezés
A rendelet kihirdetésével, 1995. július 1-jével lép hatályba, Kihirdetésérôl a Jegyzô a
helyben szokásos módon gondoskodik.

Lábai László sk.
polgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyző

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1995. július 10-én megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb
1997. december 22-én) megtörtént.

dr.Kovács Tibor
jegyző

