FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az adózói minősítés változásai

Kis Gábor

„Ennek
következtében a
2016. január 1-jétől
hatályos rendelkezés
szerint az
adóhatóság az
adózókat
negyedévente
minősíti,
melynek
eredményeképpen
az adózókat a
következő három
csoportba sorolják
be: megbízható,
átlagos, kockázatos.”

Az
adózói
minősítés
bevezetésének egyik kiemelt célja az
adózó-centrikus
adóztatás,
valamint a szolgáltató adóhatóság
megteremtése
volt.
Ennek
következtében a 2016. január 1jétől hatályos rendelkezés szerint
az adóhatóság az adózókat
negyedévente minősíti, melynek
eredményeképpen az adózókat a
következő
három
csoportba
sorolják be: megbízható, átlagos,
kockázatos.

vont időszakban, illetve annak egy
részében vagy az ellenőrzés
időtartama alatt, illetve annak egy
részében kockázatos adózónak
minősül, az ellenőrzés határideje
60 nappal meghosszabbodik.

A NAV által az utólagos
adómegállapítás során feltárt
adókülönbözet után felszámított
késedelmi
pótlék
mértéke
minden naptári nap után a
felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat ötszöröAz adózók 2016. január 1-jétől sének 365-öd része.
történő minősítését követően
egyes adózók megbízható, míg Jogszabálysértés elkövetése esetén
mások kockázatos adózóvá váltak. az adóhatóság az adóbírság és a
Ugyanakkor a társaságok egy mulasztási bírság kiszabását nem
jelentős része nem vált sem az mellőzheti.
A
kiszabható
egyik, sem a másik kategóriába legkisebb bírság mértéke az
sorolt adózóvá, így azonban nem általános
szabályok
szerint
jogosultak pozitívabb megítélésre, kiszabható bírság felső határának
de
emellett
természetesen 50 százaléka.
hátrányosabb
jogkövetkezmé2017. január 1-jétől hatályos
nyekkel sem kell számoljanak.
változások
A kockázatos adózó
A
kockázatos
adózó
által A megbízható adózó
visszaigényelt általános forgalmi
2017. január 1-jétől kizárólag az
adó kiutalási határideje 75 nap.
válhat megbízható adózóvá, akivel
Ha az adózó az állami adó- és szemben az állami adó- és
vámhatóság a tárgyévben és az azt
vámhatóság által ellenőrzés alá
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megelőző négy évben nem indított
végrehajtási eljárást (korábban ez 5 év volt).
Az adóhatóság megbízható adózónak minősíti
azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy
áfaregisztrált adóalanyt, amelynek a terhére a
NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két
évben esedékessé vált mulasztási bírság
összege nem haladta meg az adózó tárgyévre
megállapított
adóteljesítményének
1
százalékát – 2017-től a mulasztási bíráságok
közé sorolandó a jövedéki bírság is.
Megbízható adózónak minősül az az adóalany,
amelynek
a
tárgyévre
vonatkozó
adóteljesítménye pozitív, így az ún. alvó cégek
esetében 2017-től kizárt a pozitív minősítés
lehetősége.
A megbízható adózó által visszaigényelt
általános forgalmi adót az adóhatóság - a
szokásos 75 nappal szemben - 45 napon belül
utalja ki, a nyilvánosan működő részvénytársaság számára ez a határidő 30 nap.
A megbízható adózó részére az állami adó- és
vámhatóság
az
általa
nyilvántartott
adótartozásra az adózó elektronikus úton
benyújtott kérelmére évente egy alkalommal
legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési
könnyítést
engedélyez.
Az
eljárás
illetékmentes. Az értékhatár 2017. január 1-

jével 500 ezer forintról 1,5 millió forintra
emelkedett.
A kockázatos adózó
2017. január 1-jétől az állami adó- és
vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt
a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló
adóalanyt is, amelynek a székhelye
székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az
adóigazgatási eljárás akadályozása miatt
jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki
terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző
három évben.
2018. január 1-jétől hatályos változások
A nyilvánosan működő részvénytársaság
számára igencsak kedvező, ha megbízható
adózónak minősül, mivel ebben az esetben az
adóhatóságtól történő ÁFA visszaigénylés
határideje nagyon kedvezően alakul majd:
2018. január 1-jétől 20 nap lesz. Minden
egyéb, megbízható adózónak minősülő
adóalany esetében ez a határidő 30 nap lesz a
jövő évtől.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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