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Rendkívüli HírAdó
Növekvő ellenőrzési aktivitás,
fókuszban a transzferár
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága által április 11-én tartott rendezvényen az ellenőrzések
hatékonyságának javítása kapcsán elhangzottakról szeretnénk beszámolni Ügyfeleinknek. Dr. Somos
Katalin főigazgató az ellenőrzési irányelvvel megegyezően, a 2013. év kiemelt ellenőrzési területeként
említette a transzferárat.
Fontos változás a NAV ellenőrzési gyakorlatát illetően, hogy az ellenőrzés hatékonysága és
szakszerűsége növelése érdekében januártól felállításra került a Transzferár Ellenőrzési Osztály. A
Főigazgató Asszony ennek az új egységnek a hatásköreit részletezte és kiemelte, hogy nemcsak önálló
ellenőrzési tevékenységet lát el az osztály, hanem általánosan az ellenőrzési szakterület munkáját
támogatja. Az egyes ellenőrzések során szakértőként fog közreműködni, illetve megkeresésekre történő
szakvélemény kiadása útján fogja segíteni a revíziók egységes és szakszerű lebonyolítását. Az osztály
feladatai között említette továbbá a transzferárat érintő új ellenőrzési módszerek kidolgozását, illetve a
revizorok képzését.
A transzferárat érintő növekvő ellenőrzési aktivitás mellett az adóhatóság fókuszába került a
környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi termékadó és az energiaadó. Az egyes ellenőrzések
hatékonyságának növelése érdekében továbbá felállításra került az Ellenőrzést Támogató Önálló
Osztály, mely az adóellenőrzés korszerűsítését célzó fejlesztések mellett, működteti az ellenőrzést
támogató szakmai informatikai és központi kiválasztási rendszert.
Az adóhatóság tehát mind az új osztályok felállítása és a revizorok képzése, mind pedig egy
korszerűbb informatikai rendszer támogatása útján kívánja növelni az egyes ellenőrzések
hatékonyságát.

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