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Az adóeljárást érintő változások
releváns rendelkezései
dr. Huszl Zsuzsanna
ügyvéd

Új adóeljárási törvénytervezetek:
•

az adózás rendjéről (Új Art.)

•

az adóigazgatási rendtartásról (Air.)

•

az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról

2018. január 1-től
számos eljárásjogi
változás várható

Számos rendeleti kiegészítés várható
Kapcsolódó, már elfogadott törvények:
•

Általános közigazgatási rendtartás (Ákr.)

•

Közigazgatási perrendtartás (Kp.)

A változások néhol bár könnyebbséget jelentenek, de
alapjaiban rengetik meg az eddigi ellenőrzési és
jogorvoslati rendszert!
© 2017 Deloitte Magyarország
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Határidőket érintő tervezett változások

Ellenőrzések
•

a szünetelés, vagy a meghosszabbításuk esetén sem haladhatnák meg a 365 napot

•

nem hosszabbodna meg az ellenőrzési határidő a külföldi hatóságok
megkereséseivel és a kapcsolódó vizsgálatok időtartalmával

Igazolási kérelmet és kézbesítési kifogást

•

6 hónap helyett max. 45 napon belül lehet majd
előterjeszteni

Ügyintézési határidő túllépése
•

ha a társaságnak fel nem róható az ok

•

a NAV a megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget

•

ha meghaladja a határidő kétszeresét, az összeg kétszeresét fizeti vissza

•

Kúria ítélete – szankciók visszatérítésének lehetősége!

© 2017 Deloitte Magyarország
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Ellenőrzéseket érintő várható változások

Adószám felfüggesztés
megszűnne
A jelenlegi 7 ellenőrzési
típus helyett 2 lesz:
• adóellenőrzés
• jogkövetési vizsgálat

Önellenőrzés
bejelentése

2

Tárgyalás tartása
ellenőrzés során

Észrevétel lesz a
legfontosabb
védekezési eszköz!
Biztosítási
intézkedés

© 2017 Deloitte Magyarország
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Jogorvoslatot érintő jelentős változások

A fellebbezési és az új eljárásokban – egy-két kivételtől eltekintve – nem lehet majd
olyan új tényre, bizonyítékra hivatkozni, amelyről a cégnek az I. fokú határozat
meghozatala előtt tudomása volt, de azt felhívás ellenére sem adta át, arra nem nem
hivatkozott.
Feltételes adóbírság kedvezménye: ha a cég lemond a fellebbezésről és esedékességig
megfizeti az előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának
megfizetése alól.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem 1 alkalommal, jogerőt követő 1 éven belül. Nincs
helye, ha a cég feltételes adóbírság kedvezménnyel élt.

Ügyészi felhívás és fellépés – megváltoztatás, megsemmisítés,

Közigazgatási per – másodfokú végzések ellen is, ügyész is indíthat NAV ellen

© 2017 Deloitte Magyarország

6

Bírságszabályok várható változásai

Jogkövetkezmények alóli mentesülés
NAV honlapon közzétett tájékoztató szerinti eljárás (kiv.:adóhiány)

Nem változik:
• késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, 200%-os adóbírság

Mulasztási bírságok
• 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható:
‒ a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, vagy nem a tényleges
ellenértékről való kibocsátása
‒ iratmegőrzési kötelezettségének nem teljesítése
‒ ha az iratok az ellenőrzés lefolytatására alkalmatlan állapotban kerülnek átadásra
• Általános forgalmi adó összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése: érintett
számlánként 500.000 Ft is lehet 2018. július 1-től
• Mulasztási bírság több alkalommal, emelt mértékben is kiszabható
‒ kiszabásának nincs helye: ha 1 év eltelt a tudomásszerzéstől, (kivéve: ellenőrzés)

Nélkülözhetetlen lesz: az adóhatósági ellenőrzések esetén alkalmazandó
eljárási rend kialakítása, az üzleti partnerek ellenőrzése és hogy az észrevétel
elkészítése szakértő kezekben legyen!
© 2017 Deloitte Magyarország
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Az adóhatóság által fizetendő késedelmi kamattal
kapcsolatos aktuális joggyakorlat

Az Európai Bíróság ítélete
Kiindulópont

Elhúzódó
adóellenőrzések

Vizsgálandó

© 2017 Deloitte Magyarország

Az adóhatóság megtagadja a
késedelmi kamat kiutalását az
ellenőrzésben kiszabott
mulasztási bírságra való
hivatkozással – de lehetőség
van jogorvoslatra

Kiutalási előtti
ellenőrzések –
elhúzódása esetén
késedelmi kamat
érvényesíthető –
megtagadott, vagy
kisebb mértékben
történő kiutalás
jogellenes lehet

• jelenlegi és múltbeli ellenőrzések
időtartama, járna-e kamat
• történt-e mulasztási bírság
kiszabás
• amennyiben került késedelmi
kamat kiutalásra, milyen
mértékben
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Leggyakoribb hibák az ellenőrzési
és jogorvoslati eljárásokban
dr. Harcos Mihály
ügyvéd

Áttekintés:

„Az okos más kárán tanul elv”
•

Miből származnak a hibák?

•

Milyen kockázatok várhatók?

•

A prevenció mikéntje.

•

Kinek a felelőssége?

•

Aktuális jogesetek.

© 2017 Deloitte Magyarország

Évi 80 – 100 ügy
tapasztalata!
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Miből származnak a hibák?

A legtöbb hiba oka a felkészületlenség és a szervezetlenség:
• „Vak szak”: a vállalkozás nem von be külső segítséget, anélkül védekezik, hogy az
adóhatóság ellenőrzési trendjét és a bírósági gyakorlatot ismerné.
• „Félvak szak”: adótanácsadó bevonása, általában a fellebbezés megírásához. Az
adótanácsadó ismeri az adóhatóság ellenőrzési trendjét, de nem ismeri a bíróságok
gyakorlatát.
• „Felkészült szak”: adótanácsadó és ügyvéd bevonása. Általában a bírósági eljárás
megindításakor.
Hiba: Folyamatos fáziskésés és információvesztés.

Jogeset:
• A bizonyítási teher megfordulásának esete.

© 2017 Deloitte Magyarország
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A felkészületlenségből eredő kockázatok - Példák

A rossz kapcsolattartó
esete

A meghatalmazás
hibái

Egyezség az
adóhatósággal

© 2017 Deloitte Magyarország

A postai kézbesítés
hibás iktatása

A teljességi
nyilatkozat csapdája
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Konklúziók

1. állítás: Az ellenőrzési és jogorvoslati eljárásokban elkövetett hibák túlnyomó többsége
rendszerhiba.

2. állítás: A rendszerhibák megelőzhetők – „Ellenőrzési protokoll”.

3. állítás: Javasolt előre lefektetni, hogy a vállalkozás részéről ki és mit kommunikál az
adóhatósággal, milyen dokumentumok adhatók át és kinek a jóváhagyásával.
4. állítás: Javasolt előre lefektetni, hogy mikor kell külső szakértői támogatást igénybe
venni és ki legyen az. Például a meghatározott értékhatárt elérő jegyzőkönyvi megállapítás
esetén automatikusan.
5. állítás: Javasolt rendezni, hogy kinek a felelőssége az ellenőrzési protokoll kialakítása
és végrehajtása.

© 2017 Deloitte Magyarország
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Tanulságos jogesetek

1
2

Az ÁSZF esete

Az „Intercompany Loan
Agreement” esete

2018. január 1-től az elkésetten beadott bizonyítékokat figyelmen kívül
fogják hagyni a bíróságok.
© 2017 Deloitte Magyarország
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Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország
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Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége,
biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen
dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei
nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen,
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A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés
végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van
- az elkészült termék szerződésszerű. A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben
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