FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Feltételes adóbírság igénybevételének feltételei

Kis Gábor
„Az adózó
mentesülhet a
kiszabott adóbírság
fele alól,
amennyiben él a
feltételes adóbírság
kedvezményével. A
feltételes adóbírságkedvezmény nem
azonos az adóbírság
mérséklés iránti
kérelemmel, mely
utóbbi csak kivételes
méltánylást érdemlő
körülmény esetén
alkalmazható.”

Az adózó mentesülhet a kiszabott A fellebbezési jogról történő
adóbírság fele alól, amennyiben él lemondásnak
a
következők
a
feltételes
adóbírság szerint kell eleget tenni:
kedvezményével.
A
feltételes
adóbírság-kedvezmény
nem
• legkorábban az elsőfokú
azonos az adóbírság mérséklés
határozat
átvételével
iránti kérelemmel, mely utóbbi
egyidejűleg, legkésőbb a
csak kivételes méltánylást érdemlő
fellebbezési
határidő
körülmény esetén alkalmazható.
utolsó napján tehető meg szóban bejelentett vagy
Az Art. rendelkezései alapján a
postára
adott,
illetve
feltételes adóbírság-kedvezmény
elektronikus
úton
igénybevételére
akkor
van
elküldött
lemondó
lehetőség, ha az utólagos adónyilatkozatban;
megállapításról hozott elsőfokú
• a lemondó nyilatkozatot
határozatban szereplő tényállást
legkésőbb a fellebbezési
elismerve, az adózó lemond a
határidő végéig el kell
fellebbezési jogáról és az előírt
juttatni az adóhatósághoz;
adókülönbözetet esedékességig
megfizeti [Art. 216. §]. Ebben az
• a határidő elmulasztása
esetben az adózó mentesül az
esetén
igazolási
adókülönbözet
után
kérelemnek nincs helye;
megállapított
adóbírság
50
• a fellebbezésről történő
százalékának megfizetése alól.
lemondásnak a
teljes
határozatra
kell
A feltételek teljesítése esetén a
vonatkoznia,
mivel
a
kedvezmény
külön
eljárás
kedvezmény
egyes
lefolytatása
nélkül,
megállapításokra
nem
alapértelmezetten jár, erről az
érvényesíthető;
adóhatóság nem is értesíti külön
az adózót. Természetesen a a fellebbezésről való lemondás
fellebbezésről
történő nem vonható vissza, mivel a
lemondásról az adóhatóságot (az határozat
a
lemondással
eljáró jogászt) értesíteni szükséges. véglegessé válik.
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Az
elsőfokú
határozatban
előírt
adókülönbözetnek az esedékességig történő
maradéktalan megfizetése érdekében a
következők szerint kell eljárni:
• az elsőfokú határozatban előírt összes
adókülönbözetet meg kell fizetni - azt
is, amely után nem szabtak ki
adóbírságot;
• a jogosulatlan igénylésnek minősülő
adókülönbözet
esetében,
fizetési
kötelezettség
hiányában
is
érvényesíthető a kedvezmény;
• az
adókülönbözetet
megállapító
elsőfokú határozat véglegessé válásától
számított 15 napon belül, azaz az
eredeti esedékességig kell a megfizetést
teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést
vagy fizetési halasztást kért, illetve
kapott az adózó;
• az adókülönbözetet az adott adónemre
történő befizetéssel vagy átvezetéssel,
adókülönbözettel érintett adónemen
fennálló túlfizetés beszámításával lehet
rendezni;
• az adókülönbözet
megfizetésekor
szükséges az elsőfokú határozat
iktatószámának
megadása
(ha
lehetőség van rá);

•

átvezetés hiányában a más adónemen
fennálló túlfizetés vagy éppen az
elsőfokú határozatban más adónemben
az
adózó
javára
megállapított
adókülönbözet nem vehető figyelembe
az adókülönbözet megfizetéseként.

A
feltételes
adóbírság-kedvezmény
igénybevétele esetén nemcsak fellebbezés,
hanem felügyeleti intézkedés iránti kérelem
sem nyújtható be. Amennyiben az adózó úgy
dönt, hogy mégsem kíván fellebbezni, de nem
is mond le annak lehetőségéről, vagyis ha a
fellebbezési határidőben passzív marad, akkor
viszont – bár később felügyeleti intézkedés
iránti kérelmet még benyújthat – a feltételes
adóbírság-kedvezménytől elesik.
Az
adóhatóság
honlapján
nyilatkozat-minta is található.

lemondó

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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