FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az új adózás rendjéről szóló törvény

Kis Gábor

„Az adóbírságra
vonatozó
szabályozás bővül a
feltételes adóbírság
kedvezményével.
Amennyiben az
utólagos
adómegállapításról
hozott első fokú
határozat elleni
fellebbezési jogáról
adózó lemond és
esedékességig a
határozatban előírt
adókülönbözetet
megfizeti, mentesül
a kiszabott
adóbírság ötven
százalékának
megfizetése alól.”

Az adózás rendjéről szóló törvényt
2018. január elsejétől három új
törvény váltja fel:
• az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény,
• az adóigazgatási rendtartásról
szóló 2017. évi CLI. törvény,
• és az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló CLIII.
törvény.
Az új adózás rendjéről szóló
törvény az adóztatást biztosító
adóigazgatás részletes szabályait,
illetve
az
egyes
eljárások
szabályait tartalmazza.
Új szolgáltatásként jelenik meg a
kezdő
vállalkozások
(egyéni
vállalkozók,
cégbejegyzésre
kötelezett szervezetek, illetve
bíróság által nyilvántartott civil
szervezetek)
mentorálása,
melynek keretében az adószám
megállapítását követő harminc
napon belül az adóhatóság szóban
vagy
írásban
ingyenes
tájékoztatást nyújt a vállalkozás
adókötelezettségeiről, az azok
teljesítését segítő információk
elérhetőségéről, adott esetben
személyes
kapcsolatfelvételt
(mentorálást) kezdeményez. A
mentorálási
időszak
a
kapcsolatfelvétel kezdeményezésé2017. december 12.

től számított hat hónap.
2018. január 1-jével hatályos az
adófizetési
biztosíték
jogintézménye. Az adóhatóság a
cégbejegyzésre kötelezett adózók
adószámának megállapításakor az
adóregisztrációs eljárásban azt is
vizsgálja, hogy az érintett adózó
valamely olyan vállalkozásban
volt-e döntési pozíciót viselő
személy öt éven belül, amely
vállalkozás
1
millió
forint
(legnagyobb
adóteljesítményű
adózók esetén 2 millió forint)
adótartozással szűnt meg. A
feltételeket nem csak újonnan
alakuló, hanem már működő
cégbe belépő adózó esetében is
vizsgálni
kell. Az adószám
megállapítását követően ebben az
esetben a tartozás összegével
megegyező biztosíték írható elő,
amely
adózó
adótartozása
megfizetésének tizenkét hónapon
keresztül történő biztosítására
szolgál, mely időszak leteltével azt
az adóhatóság visszafizeti.
Új jogintézmény az önellenőrzési
szándék bejelentése. Az adózónak
lehetősége
van
arra,
hogy
bejelentse önellenőrzési szándékát
az adóhatóságnak, amely a
bejelentéstől számított tizenöt
napig a bejelentés szerinti adó-
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megállapítási időszak és adónem tekintetében
adóellenőrzést nem indíthat. Az új szabály
lehetőséget ad arra, hogy egy esetleges hiba
feltárását követően az önellenőrzést nem
szükséges rögtön az adóhatóság részére
megküldeni. Ugyanazon adómegállapítási
időszak és adónem tekintetében csak egyszer
tehető bejelentés.
Az adózók számára kedvező változás, hogy a
NAV – a jelenlegi kétezer forint helyett – az
ötezer forintot el nem érő késedelmi pótlékot
nem írja elő.
Új előírás a mulasztási bírságra vonatkozóan
az általános bírságszabály, amely szerint az
adókötelezettség
megszegése
miatt
a
természetes személy adózót kettőszázezer
forintig, a nem természetes személy adózót
ötszázezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújthatja az adóhatóság. Ezen túl
megmaradtak a külön törvényi tényállások
szerint fizetendő mulasztási bírság mértékek
(például adóköteles tevékenység folytatása
adószám nélkül egy millió forintig,
foglalkoztatott bejelentésének elmulasztása
szintén egy millió forintig terjedő bírsággal
sújtható).
Új előírás, hogy az általános forgalmi adó
összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése
esetén, annak elmulasztása, késedelmes,
hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú
teljesítése esetén a kiszabható mulasztási
bírság felső határa az érintett számlák, illetve
számlával egy tekintet alá eső okiratok
számának és az általános bírságszabály szerinti
bírság
adózóra
egyébként
vonatkozó
legmagasabb mértékének szorzata.

Az adóbírságra vonatozó szabályozás bővül a
feltételes
adóbírság
kedvezményével.
Amennyiben az utólagos adómegállapításról
hozott első fokú határozat elleni fellebbezési
jogáról adózó lemond és esedékességig a
határozatban
előírt
adókülönbözetet
megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság
ötven százalékának megfizetése alól. E
rendelkezés elsősorban az időhúzást célzó
fellebbezések
visszaszorítása
érdekében
született.
Új elem továbbá egyes mulasztások esetében a
hiánypótlásra történő felhívás adóhatóság
által történő kötelező alkalmazása. A törvény
értelmében
egyes
bejelentési,
változásbejelentési, adatszolgáltatási, vagy
regisztrációs kötelezettség nem teljesítése,
illetőleg hibás, vagy valótlan adattartalommal
történő teljesítése esetén a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett az adóhatóság az adózót a
kötelezettség jogszerű teljesítésére hívja fel.
Az
automatikus
részletfizetési
kedvezményeket
érintő
szabályozás
kedvezőbbé válik azáltal, hogy természetes
személyek esetében kérelemre a jelenlegi
kettőszázezer forint helyett ötszázezer forint
tartozásig adható automatikusan kedvezmény,
amelynek időtartama a jelenlegi 6 hónap
helyett 12 hónapra nő.
A közzétételi szabályok között új elem az
egyéni vállalkozók bevallási adatainak
közzététele, amelynek keretében a bevallási
határidőt követő harminc napon belül az
egyéni vállalkozók bevételi és jövedelmi
adatait az adóhatóság honlapján közzéteszi.

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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Az állami adóhatóság honlapján közzéteszi a
minősítési eljárásban megbízható adózónak
minősített
adózók
nevét,
adószámát.
Korábban adótitoknak minősült az adózó
minősítése.
Új jogintézmény a jogkövetkezmények alóli
mentesülés, amelynek értelmében az adózó
terhére jogkövetkezmény nem állapítható
meg, ha az adózó az adóhatóság honlapján
erre a célra létrehozott felületen közzétett
tájékoztatóban meghatározottak szerint járt
el. A tájékoztatóban foglaltak alkalmazása
ugyanakkor az adóhiány megfizetése alól az
adózót nem mentesíti.
Megszűnő jogintézmények:
• fokozott adóhatósági felügyelet
• az
adószám
felfüggesztésének
jogintézménye
• munkáltatói adómegállapítás

Az a tény, hogy az adóeljárási szabályok
mögött 2018. január 1-jétől nem áll egy
általános közigazgatási eljárási törvény, és
ezzel egy önálló adóigazgatási szabályozás jön
létre, jelentős egyszerűsítésnek tekinthető. Az
eljárási szabályoknak a jelenleginél nagyobb
mértékű egyszerűsítésére ugyanakkor csak a
teljes
adórendszer
egyszerűsítésével
párhuzamosan kerülhetett volna sor.
Az új jogszabályi rendelkezések nagyrészt a
korábbi szabályozást veszik át úgy, hogy más
szerkezetben, közérthetőbb, áttekinthetőbb
formában jelennek meg. Emellett az új
jogszabályok számos előremutató, az adózói
érdekeket előtérbe helyező rendelkezéseket is
tartalmaznak.
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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