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Új törvény az adózás rendjéről 2016-tól
Az őszi ülésszak során a Parlament
várhatóan teljesen új törvényt alkot
az adózás rendjéről. A jelenlegi törvényt hatályon kívül helyezik, az új
jogszabály 2016. január elsején léphet
hatályba.
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„Az őszi ülésszak
során a Parlament
várhatóan teljesen új
törvényt alkot az
adózás rendjéről. A
jelenlegi törvényt
hatályon kívül
helyezik, az új
jogszabály 2016. január
elsején léphet
hatályba.”

Az Európai Bizottságnak benyújtott
2015-2018.
időszakra
vonatkozó
Konvergencia Program szerint a régi
törvény leváltásának oka az, hogy teljesen új szemléletű adóztatást tervez a
kormány. Az új adózás rendjéről szóló
törvény bevezetésével 2016-tól gyökeresen megváltozik az adózók és az
adóhatóság kapcsolatrendszere.
A dokumentum szerint a személyi
jövedelemadó bevallás területén az
elmúlt időszakban jelentősen nőtt a
hatósági szerepvállalás, ami azonban
együtt járt a rendszer bonyolultságának fokozódásával. Ahhoz,
hogy minél szélesebb kört érjen el
ezen intézkedés és a lakosság adminisztrációs terhe érdemben csökkenjen, az adóhatóságnak 2017-től
képesnek kell lennie arra, hogy a
magánszemélyek részére elkészítse
adóbevallásukat és így azok csak ellenőrzésre kerüljenek vissza hozzájuk. A fentebb leírt módosításokon
kívül a további területeken van
szükség előrelépésre:
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„Jó” és „rossz” adózó
megkülönböztetése:
a
tartósan jogkövető gyakorlatot folytató adóalanyok
pozitív hozzáállását az adóhatóság a szolgáltató jelleg
hangsúlyozásával jutalmazná,
illetve ösztönözné. Ezzel
szemben, ha az adózót korábbi
előélete
alapján
kockázatosként tartja számon
a hatóság, velük szemben szigorúbb feltételek lennének
alkalmazhatóak.
Önkéntes
adóellenőrzés
lehetőségének
megteremtése: nagyobb vállalkozások
hosszabb
távú,
kölcsönös bizalomra épülő
megállapodást köthetnek az
adóhatósággal. Ennek keretében a vállalkozás is kezdeményezhetne
adóellenőrzést,
illetve akár vállalhat folyamatos adóhatósági kontrollt
is. Az így biztosított lehetőséggel történő szándékos viszszaélés a megbízható adózói
státusz elvesztésén túl szigorú
további szankciókat vonna
maga után.
Tévedések miatti bírságok
enyhítése:

•

•

célszerű az adóalanyok bírságolását átalakítani oly módon, hogy az adóhatóság a nem
szándékolt hibázást ne büntesse indokolatlanul magas összeggel. A kisebb
adózók esetében pedig bizonyos feltételek
megléte esetén a mostani minimum 50
százalékos bírság 10-20 százalékra csökkenhet.
Kommunikációs felületek hatékonyabb
használata: a NAV és más kormányzati
szervek kommunikációjának bővítésére van
szükség, tematikus tájékoztató füzetek,
médiában való személyes jelenlét, illetve az új
technológiák jobb kihasználása révén. Ennek
eredményeként az egyes intézkedésekről
bővebb tájékoztatást kaphatnának az
érintettek.

Ezek az átalakítások az elképzelések szerint a lakosság
és a vállalkozások könnyebb, gyorsabb ügyintézését és
a jogkövető magatartást segíthetik elő.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

