ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére
Tárgy: ÁFA fizetési kötelezettség
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunknál a gazdálkodási folyamatok rögzítése 2002. óta a POLISZ 2000. Integrált Gazdálkodási
Rendszer keretében működik. Ebben a rendszerben történik a vevőszámlák kiállítása, szállítói számlák rögzítése
és ezen adatok rendszerbe szervezésével az ÁFA analitika készítése.
A 2010. március havi ÁFA analitika lekérdezése során tapasztaltuk azt a problémát, hogy az egymást követő
napokon lekért analitikus kimutatás adataiban eltérés volt. A hiba észlelését követően ismételten lekérdeztük a
január és a februári időszakra vonatkozó ÁFA analitikát. Az április 19-én február hónapra készített ÁFA
analitika szerepeltette azt a TESCO Globál Áruházak Zrt. felé kibocsátott bruttó 31 250 000.- forint összegű
vevő számlát, amely a március 20-án lekérdezett ÁFA analitikában még nem szerepelt. Az ÁFA bevallást
március 20-án a korábbi, hiányos lista alapján készítettük el. Ezt követően ellenőriztük, hogy 2009-ben a
megfelelő időszak ÁFA analitikája tartalmazta-e a TESCO Globál Áruházak Zrt. részére kiállított korábbi két
vevő számlát. A májusban kiegyenlített számla rendben szerepelt az analitikában, viszont a novemberben
kiegyenlített számla nem szerepelt a december 20-án készített analitikában, míg az április 19-én készített már
tartalmazta. Ezt a hibát telefonon március 19-én, majd e-mailben 20-án is jeleztük a szoftver fejlesztői felé. A
probléma okára nem kaptunk megnyugtató választ, ezért levélben azonnali magyarázatot kértünk. A Magyar
Közigazgatásfejlesztési Zrt. válasz levelét az előterjesztéshez mellékelem.
A TESCO Globál Áruházak Zrt. részére kiállított 72 996 000.- forint bruttó összegű számla ÁFA tartalma
14 599 200.- forint, melynek APEH felé történő bevallása és megfizetése nem történt meg 2009-ben,
előirányzatként nem szerepel a 2010. évi költségvetésben. A februári 6 250 000.- forint ÁFA önellenőrzéséből
fakadóan 31 000.- forint, a 14 599 200.- forint ÁFA önellenőrzéséből fakadóan 289 000.- forint a fizetendő
pótlék összege. A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. levelében jelezte, hogy a pótlék 50 %-ának megfizetését
(maximum 150 000.- forintig) átvállalja az önkormányzattól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
Nyergesújfalu, 2010. április 27.

Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Biztosítson a 2009. november havi ÁFA bevallás önellenőrzéséhez 14 599 ezer forintot, az
önellenőrzési pótlék megfizetéséhez 170 ezer forintot a fejlesztési tartalék terhére.
2.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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