FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Jogkövetési vizsgálat vagy adóellenőrzés
A 2018. január 1-től hatályba lépett
2017. évi CLI. Adóigazgatási
eljárásról szóló törvény (Air) a
korábbi szabályozással ellentétben
csak kétféle ellenőrzés fajtát
nevesít, az adóellenőrzést és a
jogkövetési vizsgálatot.
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„A 2018. január 1-től
hatályba lépett 2017.
évi CLI.
Adóigazgatási
eljárásról szóló
törvény (Air) a
korábbi
szabályozással
ellentétben csak
kétféle ellenőrzés
fajtát nevesít, az
adóellenőrzést és a
jogkövetési
vizsgálatot.”

határozott időszakra több adó és
támogatás tekintetében.

Az adóhatóságnak lehetősége van
arra, hogy az adózó által igényelt
költségvetési támogatást, adóvisszatérítést, adó-visszaigénylést a
bevallási időszak ellenőrzéssel
Az Air alapján az adóhatóság az történt lezárásának hatályával a
ellenőrzés célját
kiutalást megelőzően is vizsgálja.
•

•

ellenőrzéssel
lezárt
időszakot eredményező, az
adó,
költségvetési
támogatás alapjának és
összegének
vizsgálatára
irányuló adóellenőrzéssel,
illetve
az egyéb adó-kötelezettségek
teljesítésére
irányuló,
ellenőrzéssel
lezárt
időszakot
nem
keletkeztető
jogkövetési
vizsgálattal

valósítja meg.
Az adóellenőrzés
Adóellenőrzés
keretében
az
adóhatóság
az
adózó
adómegállapítási,
bevallási
kötelezettsége
teljesítésének
teljesítését vizsgálja adónként,
támogatásonként
és
időszakonként vagy meg-

2019. január 12.

A jogkövetési vizsgálat
Az adóhatóság jogosult arra, hogy
a jogkövetési vizsgálat keretében a
bevallási
időszak
lezárását
megelőzően is ellenőrizze, hogy
az adózó eleget tett-e a
törvényekben
előírt
egyes
adókötelezettségeinek,
azokat
határidőben, illetve az adó
megállapítására, bevallására és
megfizetésére alkalmas módon
teljesíti-e.
Az adóhatóság a jogkövetési
eljárás
keretében
adatokat
gyűjthet a nyilvántartásában és az
adózó
nyilvántartásában,
bevallásában szereplő adatok,
tények,
körülmények
valóságtartalmának, illetve ezek
hitelességének
megállapítása
érdekében, továbbá vizsgálhatja a
gazdasági események valódiságát.
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A jogkövetési vizsgálat arra is lehetőséget
biztosít az adóhatóság részére, hogy adatokat
gyűjtsön
az
ellenőrzési
tevékenysége
támogatása érdekében, így különösen becslési
adatbázis létrehozásához, karbantartásához.
Az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság
nyomozó hatósági hatáskörrel felruházott
szerve által feltárt adatok és bizonyítékok
alapján bűncselekmény elkövetési értékének
megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági
események valódiságát jogkövetési vizsgálat
keretében.
Az adóhatóság a célzott kiválasztási rendszer
folyamatainak,
valamint
az
egyedi
kockázatelemzés eredményeként dönti el,
hogy
jogkövetési
vizsgálatot
vagy adóellenőrzést
indít
az
adózóval
szemben.

Fontos különbség a két ellenőrzési eljárás
között, hogy amennyiben az adóhatóság a
jogkövetési
vizsgálat
során
egyes
kötelezettségeket érintő mulasztást állapít
meg, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti,
azonban
adónemet
érintő
terhelő
megállapítást nem tehet, adókülönbözetet
nem állapíthat meg. A feltárt mulasztásokkal
kapcsolatban indult hatósági eljárás során
legfeljebb mulasztási bírságot szabhat ki az
adóhatóság
határozatában.
Súlyosabb
mulasztás esetén az adóhatóság adóellenőrzést
rendelhet el.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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