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„2021. január 1-jétől

az adójogszabályok
változása érintette
az adózás rendjéről
szóló törvény,
valamint az
adóigazgatási
rendtartásról szóló
törvény több
rendelkezését is.”

A közúti közlekedési nyilvántartási
szerv a járműnyilvántartásból a
január 1-i állapotnak megfelelően
szolgáltat adatot az állami
adóhatóság részére január 20-ig,
majd ezt követően havonta a
bekövetkezett változásokról.

Az adózás rendjéről szóló törvény
tekintetében a fizetési könnyítés,
a gépjárműadó, az elektronikus
Fizetési könnyítés
kereskedelem
szabályainak
fizetési
kedvezményre
változása
vonatkozásában A
vonatkozó
módosítás
alapján nem
valósultak meg a módosítások.
engedélyezhető fizetési könnyítés
Az adóigazgatási eljárásról szóló
az Áfa tv. szerinti csoportos
törvényben pedig változnak a
adóalany és a Tao tv. szerinti
kötelező szakmai képviseletre, a csoportos
társasági
adóalany
felügyeleti eljárásra, illetve a számára a csoportos adóalanyiság
súlyosítási tilalomra vonatkozó
időszakában.
előírások.
Ugyancsak változott a megbízható
Adózás rendjéről szóló törvény adózókra vonatkozó automatikus
(Art.) módosításai
fizetési könnyítéssel kapcsolatos
Gépjárműadó
szabály,
amely
alapján
a
megbízható
adózó
által
benyújtott
A jogszabályváltozás alapján 2021.
január 1-től a gépjárműadó kérelemére, az adóhatóság évente
egy alkalommal legfeljebb 12 havi
tekintetében az eljáró hatóság az
pótlékmentes fizetési könnyítést
állami adóhatóság lesz az
engedélyez, ha a kérelmező nettó
önkormányzati
adóhatóságok
helyett. Az állami adóhatóság adótartozása nem haladja meg a 3
határozattal állapítja meg a millió forintot. A megbízható
adózók esetében tehát 1,5 millió
belföldi gépjárművek adóját a
forintos adótartozás határát 3
2021. január 1. után kezdődő
millió forintra emelték fel.
adókötelezettség tekintetében.
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A természetes személyek a jelenlegi 500 ezer
forint összegű adótartozás helyett 1 millió
forint esetén vehetik igénybe évente egy
alkalommal, a legfeljebb 12 havi pótlékmentes
részletfizetést.
A vállalkozási tevékenységet nem folytató,
általános forgalmi adó fizetésére nem
kötelezett természetes személyek – a személyi
jövedelemadó bevallásukban – az általuk eddig
6 hónapra igénybe vehető automatikus
részletfizetést 12 hónapra kérhetik, továbbá az
ezen részletfizetés tekintetében a korábbi 200
ezer forintos határ 500 ezer forintra
emelkedett, így az együttesen 500 ezer
forintot
meg
nem
haladó
személyi
jövedelemadóra és szociális hozzájárulási
adóra kérhető a részletfizetést.
Megbízható adózók
A csoportos adóalanyok esetében, amennyiben
új vállalkozás csatlakozik a csoporthoz, a
hatályba lépett módosítások alapján az egész
csoport nem veszíti el megbízható adózói
minősítését arra való tekintettel, hogy a
csoport létszáma egy olyan társasággal bővül,
amely nem minősül megbízható adózónak,
mert nem tudja teljesíteni a törvényben
meghatározott
több
éves
működésre
vonatkozó előírásokat.
Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható
azokban az esetekben, amikor a csoport egy
már működő társasággal kerül bővítésre, mert
ebben az esetben továbbra is a főszabály
érvényesül, amely szerint a csoport elveszíti
megbízható adózói minősítését, amennyiben a
csatlakozó tag nem minősül megbízhatónak.
ÁFA törvényre vonatkozó eljárási szabályok
változása
Az elektronikus kereskedelem súlya egyre
inkább növekszik, ugyanakkor a hatályos áfa
szabályok nem minden esetben alkalmasak az
újonnan felmerülő üzleti modellek megfelelő
kezelésére. A felmerülő kérdések megoldására

született meg a hozzáadottérték-adóra
vonatkozó irányelv módosítása. Az új
szabályok eredményeképpen erőteljesebben
érvényesíthető az az elv, hogy az adóztatás a
fogyasztás
tagállamában
történjen,
a
vállalkozások
egyenlő
bánásmódban
részesüljenek a versenysemlegességi elv
alapján, valamint egyszerűbbé váljon az
adófizetéssel, adóbeszedéssel kapcsolatos
ügymenet.
Az Európai Uniós harmonizált, 2021. július 1jén
hatályba
lépő,
elektronikus
kereskedelmet szabályozó rendelkezései
okán szükséges módosítani az Áfa törvényt,
ezzel párhuzamosan pedig az Art. szabályait
is.
Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény
(Air.) módosításai
Kötelező szakmai képviselet
Változott a kötelező szakmai képviseletre
vonatkozó előírás is az adó feltételes
megállapítására, feltételes adómegállapítás
alkalmazhatóságának megállapítására és a
szokásos piaci ár megállapítására irányuló
eljárásokban. Ezen eljárásokban kamarai
jogtanácsos, ügyvéd, nyilvántartásba vett
adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles
adószakértő,
nyilvántartásba
vett
adótanácsadó és könyvvizsgáló képviseletével
lehet eljárni.
A saját ügyében eljáró adózó esetén azonban
abban az esetben nem kötelező a szakmai
képviselet, ha a társaság (törvényes vagy
szervezeti) képviselője vagy foglalkoztatottja
jogi szakvizsgával, okleveles könyvvizsgáló
szakképesítéssel rendelkezik, illetve ha
nyilvántartásba vett adószakértőnek, okleveles
adószakértőnek, adótanácsadónak minősül
vagy könyvvizsgáló.
A fenti tényeket a kérelem benyújtásával
egyidejűleg kell igazolni.
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Felügyeleti eljárás
Az Air. 2021. január 1-jétől hatályos
módosítása értelmében szintén változás, hogy
felügyeleti eljárás esetén – a fellebbezésre
vonatkozó szabályokkal összhangban –, a
kérelmet benyújtó adózó a beadványában nem
állíthat olyan új tényt, illetve nem hivatkozhat
olyan bizonyítékra, amelyről az adózónak az
adóhatósági döntés meghozatala előtt
tudomása volt, azonban azokat az adóhatóság
felhívása ellenére nem terjesztette elő, illetve
arra nem hivatkozott.

értelmezésével
kapcsolatban
munkatársainkat.

keressék

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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