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„Újdonságot tartalmaz
azonban a T/10537.
számú törvényjavaslat,
amely az egyes
adótörvények és más
kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII.
törvény keretében
2017-től három
szankciójellegű
szabállyal bővíti a
reklámadó alanyaira
vonatkozó
előírásokat.”

A reklámadó alanyai számára nem
jelent újdonságot az a rendelkezés,
miszerint reklám közzététele előtt 15
nappal az adózó köteles bejelentkezni
az
állami
adóhatóság
által
rendszeresített
nyomtatványon,
ahogyan
az
sem,
hogy
nyilatkozattételi kötelezettségük áll
fenn a reklám megrendelői felé. Ezen
kötelezettségek alól csak az egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
magánszemélyek mentesülhetnek.
Újdonságot tartalmaz azonban a
T/10537. számú törvényjavaslat, amely
az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény keretében
2017-től három szankciójellegű
szabállyal bővíti a reklámadó
alanyaira vonatkozó előírásokat. A
javaslat alapján jól látható, hogy –
ellentétben az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott mulasztási
bírságok meghatározásával – a
törvényjavaslat
szerint kilátásba
helyezett bírságok nem egy esetleges
felső határt jelölnek, hanem a
konkrét kiszabandó összegeket.
Az első szankciójellegű szabály
értelmében, ha a reklám-közzétevő
nem teljesíti a reklám megrendelője
felé
irányuló
nyilatkozattételi
kötelezettségét és nem található meg
a
reklámadó-kötelezettségüket
rendben teljesítőkről szóló
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nyilvántartásban, akkor az állami
adóhatóság felhívja a nyilatkozat
pótlására, amelyet az adóalanynak
már nem a megrendelő, hanem az
állami
adóhatóság
felé
kell
teljesítenie.
Ezzel
egyidejűleg
figyelmezteti
arra
is,
hogy
amennyiben a nyilatkozattételt a
felhívás kézhezvételétől számított 8
napon belül nem teljesíti, az adózás
rendjéről szóló törvényben említett
általános mulasztási bírság-összeggel,
500 ezer forinttal sújtja.
Abban az esetben, ha ugyanazon
megrendelőtől ismételt bejelentés
érkezik az adóhatósághoz a közzétevő
nyilatkozattételi kötelezettségének
mulasztását illetően, az ismételten
kiszabott bírság immár 10 millió
forint. A nyilatkozattételi kötelezettség
minden
további,
ugyanazon megrendelő számára
történő elmulasztása esetén az állami
adóhatóság az előző alkalommal
kiszabott
mulasztási
bírság
háromszorosát kitevő mulasztási
bírságot szab ki.
A második szankciójellegű szabály a
bejelentkezési
kötelezettségüket
elmulasztó
adózókat
rendeli
büntetni azáltal, hogy amennyiben a
reklámadó alanya nem teljesíti
bejelentkezési kötelezettségét, az
állami adóhatóság – a kötelezettség
teljesítésére való felhívás mellett –
már első alkalommal 10 millió forint
mulasztási bírságot szab ki.
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Amennyiben
az
adóhatóság
ismételten
megállapítja a bejelentkezési kötelezettség
elmulasztását, az előzőleg kiszabott 10 millió
forintos bírság háromszorosával, tehát 30 millió
forinttal fogja az adózót sújtani. A törvényjavaslat
értelmében az adóhatóság naponta, határozatban
fogja megállapítani a bejelentési kötelezettség
elmulasztását.

a határozatban megállapítottakkal
ellenbizonyítással élhet.

Abban az esetben, ha az adóalany az adóhatóság
első alkalommal történő felhívására pótolja
bejelentkezési kötelezettségét, úgy a szankció
korlátlanul enyhíthető.

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

A fenti két bírságtétel összesen - ugyanazon
adóalany esetében - legfeljebb 1 milliárd forint
összegű lehet.
Végül a harmadik szankciójellegű szabály
értelmében, ha az adóalany adóbevallás-benyújtási
kötelezettségét nem teljesítette, akkor az állami
adóhatóság a megelőző naptári évvel megegyező
vélelmezett adóévre 3 milliárd forint vélelmezett
adót állapít meg. Az adóalany az adóhatóság
határozatának közlésétől számított 30 napon belül

szemben

A határidő elmulasztása jogvesztő, ha az adóalany
ellenbizonyítással nem él, a határozat az
ellenbizonyításra nyitva álló határidő lejártát
követő napon jogerős és végrehajtható, ellene
bírósági felülvizsgálatnak nincs helye.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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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