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Rendkívüli HírAdó
Az adózás rendjéről szóló törvény
változása
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Aktuális beszámolónk Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt érinti, melynek 161. §-a 2012. április
15-ei hatállyal az alábbiak szerint módosul:
161. § (1) Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó
szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével megkeresi az
adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege meghaladja a 10 000 forintot. Amennyiben a hátralék
későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Az adók módjára behajtandó
köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az illetékességi területén folytatott
végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a köztartozás beszedésére jogosult önkormányzati
adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás végett. Amennyiben az adóhatóság
végrehajtási ügyében megbízottként bírósági végrehajtó jár el, a megkeresésre a Vht. 33. §-át kell alkalmaznia.
...
(9) Az adók módjára behajtandó köztartozásra az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást
nem mérsékelheti, illetőleg nem minősítheti behajthatatlannak.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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