FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az új adóeljárási és az adózás rendjéről szóló törvény

Kis Gábor

„Véleményezésre
bocsátották az új
adóeljárási törvényt,
amely a jelentős
egyszerűsítések
mellett egyre több
szolgáltatást is biztosít
az adózóknak. Az
adóhivatal új
szolgáltatással –
mentorálással, és ha
szükséges szakmai
támogatással –
segítené a kezdő
vállalkozásokat. A
tervezet szerint az
ellenőrzést a
revizoroknak 365
napon belül le kell
zárniuk, az adóbírság
mértéke pedig a felére
csökkenhet.
”

Véleményezésre bocsátották az új
adóeljárási törvényt, amely a
jelentős egyszerűsítések mellett
egyre több szolgáltatást is biztosít
az adózóknak. Az adóhivatal új
szolgáltatással – mentorálással, és
ha
szükséges
szakmai
támogatással – segítené a kezdő
vállalkozásokat. A tervezet szerint
az ellenőrzést a revizoroknak 365
napon belül le kell zárniuk, az
adóbírság mértéke pedig a felére
csökkenhet.
Az átalakítás fontos része, hogy a
jelenleg hatályban lévő adózás
rendjéről szóló törvény helyett két
jogszabály születik. Az adózás
rendjéről szóló törvény mellett
létrejön a viszonylag rövid és
tömör
adóigazgatási
rendtartásról szóló törvény (az
adóigazgatási rendtartásról szóló
törvény, amely az általános eljárási
szabályokat foglalja magában,
csupán 39 oldal). A jogalkotó úgy
számol, hogy hosszú távon a
kedvezőbb
adminisztrációs
környezet javíthat az adózási
hajlandóságon.

segítségnyújtás, mely szolgáltatás
a vállalkozóvá válást is segíti a
kezdő vállalkozások támogatásán
keresztül. Az adóhivatal szóban
vagy írásban tájékoztatást nyújt a
kezdő
vállalkozás
adókötelezettségeiről,
az
azok
teljesítését segítő információk
elérhetőségéről,
a
kapcsolatfelvételt követően pedig fél éven
keresztül
személyre
szabott
segítséget nyújt.
A tervezet szerint megszűnnek az
egy évnél hosszabb ideig tartó
ellenőrzések, tehát az adóellenőrzés időtartama a jövőben
nem haladhatja meg a 365 napot. A
változás
nem
érinti
a
magánszemélyeket, az egyéni
vállalkozókat és a megbízható
adózókat, mert esetükben – épp
úgy, ahogy most is – a
revizoroknak 180 napon belül be
kell fejezniük a vizsgálatot.

Az adóeljárás területén számos
bonyolult jogintézmény megszűnhet a jövőben. A tervezet
szerint például nem lesz fokozott
adóhatósági felügyelet, amelyre
A
NAV
részéről
új gyakorlatilag már nincs is szükség,
az
adóeltitkolókat,
szolgáltatásként jelenik majd meg hiszen
adócsalókat – az egyre szélesebb
a mentorálás, a szakmai
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körű
adatbázisának
és
hatékony
kockázatelemzésének
köszönhetően
–
viszonylag rövid idő alatt kiszűri a NAV.
Megszűnik az
adószám
felfüggesztés
intézménye éppúgy, mint ahogy számos (a
háztartási
alkalmazott
bejelentésének
elmulasztása vagy a jogszerűtlen adóelőleg
mérséklése miatti, illetve az üzletlezárást
helyettesítő) mulasztási bírság kiszabásának
alapjául szolgáló tényállás.
Kedvező
változást
hoz
a szándékos
adóeltitkolás esetén kiszabható - jelenleg
200%-os - bírság mértékének a felére
csökkentése. Még többeket érinthet, hogy az
új szabály szerint amennyiben az adózó

lemond a fellebbezésről, és az esedékességig
megfizeti
a
határozatban
előírt
adókülönbözetet, mentesül a kiszabott
adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.
A késedelmi pótlék számítása azonban az
adózók terhére változik, ennek oka a tartósan
alacsony jegybanki alapkamat.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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