FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A NAV támogató eljárása
Az
adóhatóság
az
adókötelezettségek teljesítésével
összefüggő
kockázatok
azonosítása,
valamint
az
azonosított kockázatok fennállásának
kizárása
vagy
megállapítása érdekében gyakran
kockázatelemzést végez.
Kis Gábor

„A több évtizedes
adóhatósági tapasztalat
azt mutatja, hogy az
adókötelezettségekkel
összefüggő eltérések,
anomáliák,
jogszabálysértések egy
része sokkal
hatékonyabban
kezelhető az adózó
részvételével, és nem
mindig indokolt a
formális ellenőrzés
elrendelése.
Ennek fényében 2017.
január 1-től új elemként
jelenik meg az
adóhatóság támogató
eljárása, amely az adózó
által javítható hibák
esetében indítható
meg.”

Felhívás önellenőrzésre
A támogató eljárás keretében sor
kerülhet
önellenőrzésre
felhívásra.
2017
előtt
az
önellenőrzésre való felszólítás csak
a vállalkozói tevékenységet nem
folytató magánszemély adózóra
vonatkozott, azonban 2017-től a
jogszabályt kiterjesztették minden
adózóra, így az említett dátumtól
kezdődően
az
adóhatóság
bármely adózó esetében élhet
ezzel
a
lehetőséggel.
Önellenőrzésre történő felhívásra
akkor van lehetőség, ha az adózó
bevallásának adatai és az állami
adóés
vámhatóság
rendelkezésére álló adatok alapján
az adózó terhére mutatkozó
eltérés állapítható meg.

2017. január 1. előtt a NAV
számára
szinte
kizárólagos
lehetőségként
az
ellenőrzés
megindítása állt rendelkezésre
arra az esetre, ha az adózónál
kockázatot, jogszabálysértést tárt
fel, vagy valószínűsített. Azonban
a több évtizedes adóhatósági
tapasztalat azt mutatja, hogy az
adókötelezettségekkel összefüggő
eltérések,
anomáliák,
jogszabálysértések egy része sokkal
hatékonyabban
kezelhető
az
adózó részvételével, és nem Az elektronikus vagy postai úton
mindig indokolt a formális megküldött önellenőrzési felhívás
többek között tartalmazza az
ellenőrzés elrendelése.
adózó
nevét,
lakcímét,
Ennek fényében a jogalkotó adóazonosító jelét, illetve az az
újraszabályozta az adóhatósági önellenőrzési felhívással érintett
és
az
adónem
kockázatelemzést
és
annak időszakot
kimenetelét,
melynek megjelölését.
önellenőrzésre
való
eredményeként 2017. január 1-től Az
új elemként jelenik meg az felhívásnak az adózó nem köteles
adóhatóság támogató eljárása, eleget tenni, annak elmulasztása
amely az adózó által javítható esetén pedig mulasztási bírság
kiszabásának nincs helye.
hibák esetében indítható meg.

2017. március 8.
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Kapcsolatfelvétel kezdeményezése
A
támogató
eljárás
keretében
az
önellenőrzésre való felhívás mellett az
adóhatóság
kapcsolatfelvételt
is
kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a
feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az
adóhatóság szakmai támogatásával. Ez
gyakorlatilag – a jövőbeni szabályos működés
elősegítése érdekében – egy, az ügyfélre
specializált személyes adószakmai tanácsadás,
melynek
célja,
hogy
az
adóhivatali
segítségnyújtás során a már feltárt hibát
kijavíthassák és a bevallással lezárt, korábbi
időszak hibáinak javítását, hiányosságainak
pótlását is rendezzék.
A támogató eljárásban való részvétel
önkéntes, az eljárás keretében rendezett
jogsértések miatt szankcionálásnak nincs
helye. A támogató eljárást az adóhatóság
jegyzőkönyvvel
zárja
le,
amelyben

dokumentálásra kerül a kockázatelemzési
eljárásban feltárt hibák, hiányosságok, az azok
orvoslása érdekében tett intézkedések,
továbbá a támogató eljárás eredményessége
vagy eredménytelensége.
Amennyiben a hibák az adózó által nem
javíthatók, vagy az adózó nem vállalja az
önellenőrzést, illetve a támogató eljárás
eredménytelennek bizonyul, az adóhatóság
adóellenőrzés megindítását kezdeményezheti.
Az adózóval szembeni ellenőrzés – az
önellenőrzési felhívásban megjelölt adónem és
időszak tekintetében – a felhívás közlésétől
számított 30 nap eltelte után kezdhető meg.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

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.
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