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Adófizetési kötelezettség egyösszegben történő rendezése – EFER rendszer

Kis Gábor

„Amennyiben az
adózó az EFER
igénybevételével
történő befizetést
választja, a befizetés
adónemenkénti
felosztásáról az
adózónak vagy
képviselőjének
rendelkeznie kell.”

A 47/2013. számú, az adóügyek
állami adóhatóság előtt történő
elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló NGM
rendelet alapján az adózónak
lehetősége
van
adófizetési
kötelezettségének egy összegben
történő megfizetésére a társaság
pénzforgalmi számláját vezető, az
Elektronikus Fizetési és Elszámolási
Rendszerhez (EFER) csatlakozott
pénzforgalmi
szolgáltató
által
biztosított, ún. házibankos fizetési
megoldással.
Az EFER rendszeren keresztül
történő átutalást tehát kizárólag az
EFER rendszerhez csatlakozott
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
számlaszámról lehet kezdeményezni, mely csatlakozás tényéről a
számlavezető
pénzforgalmi
szolgáltató
tud
felvilágosítást
nyújtani,
ezért a
csatlakozott
pénzforgalmi szolgáltatók száma
korlátozza az EFER rendszeren
keresztüli átutalásokat. Az EFER
rendszerhez jelenleg két pénzintézet,
az FHB Bank Zrt. és az MKB Bank
Zrt. csatlakozott, így az ott vállalkozói
számlával
rendelkező
ügyfelek
élhetnek ezzel a lehetőséggel,
amennyiben erre a szolgáltatásra
vonatkozóan
a
két
bank
valamelyikénél külön szerződést
kötöttek.
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Az
ügyfélkapus
regisztrációt
követően az EFER fizetéshez
jogosultság szükséges, amelyet a
társaság a T180-as nyomtatványon,
elektronikus úton igényelhet az
ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben az adózó az EFER
igénybevételével történő befizetést
választja, a befizetés adónemenkénti
felosztásáról az adózónak vagy
képviselőjének rendelkeznie kell. A
rendelkezésre az ügyfélkapun, az
EBEV szolgáltatások / EFER
felületen van lehetőség. A felosztási
rendelkezés befogadásáról szóló
igazolást az állami adóhatóság az
adózó elektronikus tárhelyére küldi
meg.
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.

