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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adóosztályának éves ellenőrzési terve 2020. évre vonatkozóan
I. Kiemelt célok, elvek
A 2020-as esztendőben is Önkormányzati Adóhatóságunk kiemelt célja a költségvetési
bevételek védelme, a gazdasági szereplők versenyképességének támogatása érdekében a rejtett
gazdaság és az adóelkerülés visszaszorítása, valamint az önkéntes jogkövetésre ösztönzés. Az
ellenőrzések során Adóhatóságunk az együttműködő, jogkövető magatartást tanúsító adózókat
segíti, ugyanakkor, az adójogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértő adózókkal
szemben határozottan lép fel. Célunk az adóelkerülés révén eltüntetett adóforintok hatékony
behajtása.

II. Ellenőrzési feladatok 2020. évre
Önkormányzati ellenőrzéseink fő területe a jelentős költségvetési kockázatot jelentő adózói
körök, tevékenységek ellenőrzése.
1. Helyi iparűzési adó, ideiglenes iparűzési adó
- Azon társaságok ellenőrzése, melyek a helyi iparűzési adóbevallásukban a nyilvánosan
közzétett éves beszámolóban szereplőtől eltérő adatokat tüntetnek fel.
- Zalaegerszeg illetékességi területén bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkező
vállalkozások ellenőrzése, melyek az adóalap megosztása során nem, vagy csak csekély
mértékben állapítanak meg fizetendő adót Önkormányzatunk felé.
- Azon egyéni vállalkozók kiemelt ellenőrzése, akiknek a bevallott adóalapja az önkormányzati
rendeletben meghatározott mentes határhoz közel esik.
- Helyi iparűzési adó tárgyában kedvezőbb adózási módot (KATA) választó adózók
jogalapjának ellenőrzése.
- Zalaegerszeg illetékességi területén építési tevékenységet végző, azonban bejelentett
székhellyel, telephellyel nem rendelkező társaságok esetében ideiglenes iparűzési adó bevallási
és fizetési kötelezettség ellenőrzése.
2. Építményadó
- Az építményadó bevallásban „üzem” megnevezéssel feltüntetett létesítmények ellenőrzése.
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- Azon építményadó bevallások ellenőrzése, melyeknél a bejelentett m2 eltérést mutat a
közhiteles nyilvántartásokban szereplő értéktől.
- Reklámhordozó utáni építményadó tekintetében a kihelyezett reklámhordozók, és a róluk
benyújtott építményadó adatbejelentések ellenőrzése.
3. Idegenforgalmi adó
- Azon idegenforgalmi adó bevallások ellenőrzése, amelyek eltérést mutatnak az NTAK
rendszerben rögzített adatoktól.
Ha a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy az Ön társasága is az önkormányzati ellenőrzések
fókuszába kerülhet, érdemes megfontolni egy adó-auditot. Ezzel a vezetés számára
nyilvánvalóvá válhat a nem megfelelő gyakorlat és még az adóhatósági vizsgálat megkezdése
előtt döntés születhet az önellenőrzésről, építményadó tekintetében módosított adatbejelentés
benyújtásáról, amellyel jelentős adóbírság és késedelmi pótlék kerülhető el.
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