Felmérés az adóügyekkel kapcsolatos
jogorvoslati eljárásokról
Kiaknázatlan lehetőségek
A közigazgatási ügyekben eljáró hazai bíróságoknak, illetve az Európai Unió Bíróságának kiemelkedő
szerepe van a jogalkalmazási gyakorlat kialakításában adóügyek területén. Az adózók által kifogásolt
hatósági megállapításokkal szembeni hatékony fellépés érdekében egyre fontosabbá válik a jogorvoslati
lehetőségek megfelelő feltérképezése, és a bírósági jogesetek ismerete.
A Deloitte Magyarország második alkalommal készített felmérést a hazai vállalatok körében az
adóügyekben kezdeményezett jogorvoslati gyakorlatról, annak érdekében, hogy pontosabb képet
kaphassunk a magyar joggyakorlatról és az abban rejlő kiaknázatlan lehetőségekről.
A hazai vállalatok tapasztalatainak vizsgálatán túl, a felmérés lehetőséget nyújt a két évvel ezelőtti
körülmények összehasonlítására is.
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A bírósági eljárás rendkívül hosszadalmas

Egy tipikus adóper fél év alatt befejeződik,
azaz rövidebb, mint az ellenőrzések
számottevő része.

A bírósági eljárás rendkívül költséges

A bírósági illetéket csak pervesztesség esetén,
utólag kell megfizetni, és az illeték összege
legfeljebb 1,5 millió Ft lehet.

Az adózók esélytelenek adóperek során

Fellebbezés az adóhatósággal
szemben
A megkérdezett cégek közel kétharmada már találkozott
olyan adóhatósági döntéssel, amelyet jogsértőnek tartott
és indokoltnak látta fellebbezés benyújtását a felettes
adóhatóságoz. Annak ellenére, hogy az adózó és a hatóság
álláspontja gyakran nincs összhangban, a cégek közel
fele csak jelentősebb összegű megállapítás esetén
kezdeményez fellebbezést. Kevesen gondolkodnak
fellebbezés lehetőségében kisebb összegű megállapítások
esetén, annak ellenére, hogy ez hosszabb távon szintén
nagy összeget jelenthet. Érdemes figyelembe venni annak a
kockázatát, hogy amennyiben kisebb összegű határozat
ellen nem nyújt be fellebbezést az adózó és később
ugyanazon jogalapon jelentősebb összegű, hasonló
tartalmú megállapítást tesz a hatóság, sokkal rosszabb
pozícióba kerülhet.

Az ügyek kb. egyharmadát az adózók nyerik,
annak ellenére, hogy sok eljárás eleve
rossz esélyekkel indul (pl. az adózó valóban
mulasztott adózási gyakorlata során, vagy
nem gondoskodott adóügyekben jártas jogi
képviselő megbízásáról)
Amennyiben nem ért egyet az adóhatóság határozatával,
csak jelentősebb összegű megállapítás esetében
kezdeményez(ne) fellebbezést?
Nem, feltéve, hogy olyan
gyakorlattal kapcsolatos a
megállapítás, amely más
ügyletek/időszakok esetében
jelentősebb összeget érint

Nem, „elvi jellegű” kérdésben
is fellebbeznék, az összegtől
függetlenül

Igen

Nyújtott már be felügyeleti intézkedés iránti kérelmet a
felettes adóhatósághoz?

Igen,
és pozitív
tapasztalataim
vannak

A felmérésből jól látszik, hogy az adózók tudatosan élnek a
kockázatkezelési lehetőségeikkel (pl.: hatósági állásfoglalás,
feltételes adómegállapítás vagy adótanácsadói szakvélemény),
azonban egyelőre mégsem bíznak abban, hogy a bíróságok
a hatósággal szemben más álláspontra helyezkednek. Annak
ellenére, hogy gyakorlati tapasztalatok szerint a bírósági
eljárások hossza jelentősen rövidebb adóügyekben, mint más
peres eljárások tekintetében, valamint tipikusan a költségek
is alacsonyabbak és kiszámíthatóbbak (az illeték például
csak pervesztesség esetén, utólag fizetendő), a válaszadók
közel 40%- a még mindig jobban idegenkedik a bírósági út
igénybevételétől adóügyekben, mint más kérdésekben.

Igen,
és negatív
tapasztalataim
vannak

Igen,
és semleges
tapasztalataim
vannak

Bírósági felülvizsgálat és felügyeleti
intézkedés

Nem

A válaszadók fele (52%) ettől függetlenül már kérte az
adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát. Ugyanakkor
a cégek csekély hányada élt a felügyeleti intézkedés
lehetőségével, ráadásul csökkent azon válaszadók aránya, akik
nyújtottak már be felügyeleti intézkedés iránti kérelmet, annak
ellenére, hogy akik éltek ezzel a jogorvoslati lehetőséggel,
többnyire pozitív tapasztalatokról számoltak be.

Véleménye szerint mennyire tapasztaltak a bíróságok
adójogi kérdések megítélése terén?
A hazai bíróságok gyakorlatában láthatóan növekszik az
adóügyek jelentősége és az ítéletek szakmai színvonala
is jelentős mértékben fejlődik. Ennek ellenére az látszik
a felmérés eredményei alapján, hogy a hazai vállalatok
inkább negatívan ítélik meg a bíróságok felkészültségét
adójogi kérdések vonatkozásában. A bírósági eljárást már
kezdeményező válaszadók közel háromnegyede úgy ítéli meg,
hogy a bíróságok kevés tapasztalattal rendelkeznek adójogi
kérdések megítélése terén.
Tisztában van a különböző jogorvoslati lehetőségek közötti
különbségekkel?

Ismerem az alapvető
rendelkezéseket,
de nem ismerem a
részletszabályokat

Igen

Nem

Kevés
tapasztalattal
rendelkeznek
Kellő
tapasztalattal
rendelkeznek
Nagy
tapasztalattal
rendelkeznek

Jogorvoslati lehetőségek ismertsége
A vizsgált vállalatok kevesebb mint 20%-a ismeri részleteiben
a különböző jogorvoslati lehetőségek közötti különbségeket,
71%-uk ugyan ismeri az alapvető rendelkezéseket, de
nem ismeri a részletszabályokat, ami azonban a hatósági
megállapítások elleni hatékony fellépés érdekében
elengedhetetlen.
Célszerű a megállapítás érdemi része mellett az eljárási
kérdésekre is fókuszálni (pl. elévülési szabályok, kizárási okok),
valamint megfelelő szaktudás és felkészültség esetén érdemes
megfontolni a jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálatát,
továbbá az adóhatóság határozatait az uniós jog tükrében
is felülvizsgálni. Habár az összes megkérdezett tisztában
van vele, hogy az EU-jog rendelkezései adóügyekben is
irányadóak, az előzőekhez hasonlóan csak 50%-uk rendelkezik
részletes információkkal annak ellenére, hogy az elmúlt néhány
év során számos fontos adóügyben nyertek pert magyar
adózók az Európai Bíróság előtt.
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