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MEGBÍZHATÓ, KOCKÁZATOS ADÓZÓK MINŐSÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI

TÁMOGATÓ ELJÁRÁS

2017-től a megbízható adózói minősítés kritériumai 
újabb feltétellel bővülnek. Az eddigi feltételek mel-
lett január 1-jétől az adóalany tárgyévi adóteljesít-
ményének is pozitívnak kell lennie. Ezt a feltételt 
a NAV először 2017. I. negyedévét követően fogja 
vizsgálni. 

A megbízható adózókra 2017. január 1-jétől az 
automatikus fizetési könnyítés keretében a rész-
letfizetés értékhatára 500 ezer forintról 1,5 millió 
forintra emelkedik. Mivel csak „fizetési könnyítés” 
kifejezést tartalmaz a módosító rendelkezés, így 
részletfizetés mellett megjelenik a legfeljebb 12 
hónapig tartó fizetési halasztás lehetősége is a 
megbízható adózók számára. Megszűnik azonban 
a kedvezmény lehetőségére történő, negyedéven-

kénti adóhatósági felhívás intézménye.
2017. január 1-jétől a megbízható adózónak 
minősülő nyilvánosan működő részvénytársaságok 
esetében a visszaigényelt általános forgalmi adót 
30 napon belül kell kiutalni.

2017-től kötelező a székhelyszolgáltatás igény-
bevételének bejelentése. Az adózói minősítés 
rendszerében a székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett 
adózókat szigorúbb elbírálás fogja sújtani. Kocká-
zatos adózóvá válnak azok az adózók, amelyek 
székhelyszolgáltatóhoz vannak bejegyezve és a 
2017. január 1–jét követően indult adóigazgatási 
eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási 
bírságot szabtak ki a terhükre. Ezek a vállalkozások 
először a 2017. II. negyedévi minősítéskor kerülhet-

nek be a kockázatos adózói körbe.
Adózók minősítésével összefüggésben, aki nem 
ért egyet a minősítéssel, annak ez eddigi hat hónap 

helyett 2017-től már csak három hónap áll majd 
rendelkezésére, hogy a minősítést vitassa.

Az Art. módosítása 2017-től bevezeti a támogató 
eljárást, amelynek célja az adózók adóhatóság 
általi szakmai támogatása. Az adóhatóság január 
1-jétől az általa lefolytatott kockázatelemzési 
eljárását követően a feltárt kockázatok meg-
szüntetésére a hagyományos ellenőrzés helyett 
már támogató eljárást indíthat. 

A támogató eljárás keretében az adóhatóság 
önellenőrzésre szólíthatja fel az érintett adózót, 
vagy a feltárt hibák, hiányosságok, korábbi mu-
lasztások megszüntetésére kapcsolatfelvételt 

kezdeményezhet az adózónál. A támogató eljárás 
előnye, hogy az eljárás keretében rendezett 
jogsértések miatt nincs helye szankcionálás-
nak, azaz nem kapcsolódik hozzá az adóhatósági 
ellenőrzések szankciórendszere.

A támogató eljárásról jegyzőkönyv készül, amely 
tartalmazza annak eredményességét vagy ered-
ménytelenségét. Eredménytelenség esetén 
ellenőrzés elrendelésére is sor kerülhet.
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EKAER

ADÓBEVALLÁSI TERVEZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁS
Az adókijátszás megszüntetése érdekében 
tovább szigorodnak a kockázati biztosíték nyúj-
tására vonatkozó szabályok. 2017-től az új 
kötelezetteknek is kockázati biztosítékot kell 
nyújtaniuk az első bejelentéstől számított 180 
napos időszakban, illetve ha ezen időszakban 
nem tettek legalább 10 EKAER bejelentést, úgy 
az első 10 bejelentés kapcsán. Új kötelezettnek 
minősülnek azon vállalkozások, melyek a tárgyév-
ben és az azt megelőző két évben nem tett EKAER 
bejelentést, és vagy nem adott be áfa bevallást, 
vagy adószám felfüggesztés alatt állt.

Az állami adó- és vámhatóság által a termék azo-
nosságának biztosítása érdekében alkalmazott 
hatósági zárral összefüggésben új jogorvoslat 
kerül bevezetésre. A jövőben a hatósági zárral 

érintett vállalkozás, illetve az is, akinek jogát, jogos 
érdekét a zár alá vétel érinti, 8 napon belül pa-
nasszal élhet a hatósági zár alkalmazásával szem-
ben.

2017-től új intézkedéssel a hatósági felügye-
let jogintézménye. Ennek lényege, hogy azon 
áruk vonatkozásában, ahol EKAER vagy egyéb 
helyszíni ellenőrzés során hitelt érdemlő okirat 
nem áll rendelkezésre, az adó- és vámhatóság 
hatósági felügyelet keretében zár alá vételt, vagy 
az áru elszállítását alkalmazhatja. Az állami adó- és 
vámhatóság a hatósági felügyelet elrendeléséről 
végzést hoz, a végzést hirdetményi úton közli. Aki 
az áru feletti felügyeleti jogát 15 napon belül iga-
zolja, az árut a kapcsolódó költségek és bírságok 
megfizetése után átveheti. Ha ilyen személy nincs, 

2017-től az adóhatóság elkészíti azoknak a 
magánszemélyeknek az szja-bevallását, akik 
nem kértek munkáltatói adómegállapítást vagy 
azt a munkáltató nem vállalta. Az adóhatóság az 
adóbevallási tervezetet az adóévet követő év 
március 15-ig közzéteszi az ügyfélkapu használa-
tával egy erre a célra létrehozott elektronikus 
felületen.

Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az március 15-
ig postai úton, sms-ben vagy elektronikus úton – 
születési időpont és adóazonosító jel megadásával 
- kérheti, hogy a NAV a bevallási tervezetet 
papíralapon, postán küldje el neki. Fontos, hogy 
egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, 

valamint az áfa fizetésére kötelezett magán-
személyek nem élhetnek vele. Ha az érintett nem 
ért egyet az adóbevallási tervezetben szereplő 
adatokkal, akkor a bevallás benyújtására vonat-
kozó határidőig kijavíthatja, illetve kiegészítheti, 
vagy az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon bevallást nyújthat be. 

Ha az adózó május 20-ig nem korrigál vagy nyújt 
be más módon bevallást, az adóbevallási tervezet 
általa benyújtott bevallásnak, a benne szereplő 
adó általa bevallott adónak minősül. Több beval-
lás benyújtása esetén az első minősül a magán-
személy bevallásának, legyen az akár munkáltatói 
adómegállapítás.

az árut az Adóhatóság értékesíti. Ha az érintett 
személy az értékesítést követően jelentkezik, 
úgy az eladásból befolyt bevétel költségekkel és 

bírságokkal csökkentett összegére jogosult.
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EGYÉB FONTOS MÓDOSÍTÁSOK
Az adóregisztrációs eljárásban az adószám megál-

lapításának, megtagadásának szabályai a taggal, 

részvényessel összefüggésben differenciálttá 

válnak. Amennyiben ezen személy igazolja, hogy 

vezető tisztségviselőnek, cégvezetőnek, képvise-

letre jogosult tagnak nem minősült, továbbá az 

adózóban közvetlenül vagy közvetett módon 25 

százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal 

nem rendelkezett, vagy az adózóban közvetlenül 

vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó 

mértékű szavazati joggal nem rendelkezett és 

minden tőle elvárhatót megtett a törvény szerinti 

akadály fennállásának megszüntetésére, akkor az 

adóhatóság az adószám megállapításának megta-

gadása tárgyában hozott határozatot visszavonja. 

A kimentési kérelem határideje 8 napról 15 napra 

emelkedik.

2017. január 1-jétől az adófizetés egyszerűbbé 

válik a magánszemély adózók számára, az online 

bevallásokhoz kapcsolódva több adónemet érintő 

fizetési kötelezettségüket egy tranzakcióval, 

összevontan, internetes felületen keresztül bank-

kártyával teljesíthetik. 

2017. január 1-jétől a szokásos piaci ár megállapí-

tására vonatkozó eljárásban hozott döntésekkel 

szemben - fellebbezésnek nem - kizárólag bírósá-

gi felülvizsgálatnak lesz helye.

Mivel az év közben már elfogadott adócsomag 

alapján 2017. július 1-jétől a számlázó program-

mal kibocsátott számlák adattartalmáról kötelező 

adatszolgáltatás fog érvényesülni, ezzel összefüg-

gésben mulasztási bírság lesz kiszabható a szám-

la-adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

vagy hibás teljesítése esetére. A mulasztási bírság 

felső határa a számlák száma és a bírság adózóra 

vonatkozó törvényben rögzített legmagasabb 

mértékének szorzata. 

A javaslat alapján új jogintézményként az úgy-

nevezett teljességi nyilatkozat kerül bevezetésre 

a magánszemélyek adóbevallásainak utóla-

gos ellenőrzésére irányuló vizsgálatoknál. Az 

adóhatóság az ellenőrzés megindítását követő 15 

napon belül hívja fel az adózót, hogy az adóalap 

megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, 

jövedelmi és egyéb körülményeire vonatkozó 

teljességi nyilatkozatot 15 napon belül – ami egy al-

kalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható 

- küldje meg az adóhatóság részére. Ha a magán-

személy a teljességi nyilatkozatát nem teszi meg, 

az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján 

folytatja tovább az ellenőrzést.

2017-től az áfa bevallásban az adóalanynak nyilat-

koznia kell azon személygépkocsik alvázszámáról, 

amelyek tekintetében termékimport vagy közös-

ségi beszerzés jogcímén adófizetési kötelezett-

sége keletkezett.

Az élelmiszer-értékesítést végző kezelősze-

mélyzet nélküli automataberendezések vonat-

kozásában már 2016-ban is bejelentési kötelezett-
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Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés és HR-tanácsadás: 
ezek az RSM Hungary Zrt. alappillérei. 

A magas szintű szakmai igényességgel végzett 
munka eredményeként  társaságunkat mára a magyar 
tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként tartják 
számon.  

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk 
ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, 
az RSM Audit Hungary Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSM 
Hungary Zrt. tevékenységeit.

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  
nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi 
tulajdonosi háttérrel rendelkező, multinacionális vállalatok is. 

SZOLGÁLTATÁSAINK
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése
 ● Felhő alapú dokumentum management megoldások
 ● Adótanácsadási szolgáltatások
 ● Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● HR tanácsadás
 ● Digitális megoldások

RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA
Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar 
tagja. 

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, 
tagjai egymástól független tanácsadó társaságok. 
A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon 
olvashatnak.

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Főleg adóellenőrzési területen szerzett 8 éves adóhatósá-
gi tapasztalattal csatlakozott az RSM Hungary Zrt. adó-
csapatához 2010-ben, adótanácsadóként. 2012-től már 
adómenedzserként segíti az ügyfeleket érintő adókér-
dések megoldását, az RSM adócsapatának szakmai irányí-
tását. 

Szakmai munkája kiterjed az adóügyek perképviseletét 
ellátó ügyvédi irodákkal való szoros együttműködésre, ál-
lásfoglalás kérések, feltételes adómegállapítási kérelmek 
benyújtására, illetve adójogszabályokat érintő módosítási 
javaslatok kidolgozásában. 

Új adótörvények, adójogi intézkedések bevezetésekor 
támogatást ad a helyes jogértelmezés és a mindennapi 
megfelelő adózási gyakorlat kialakításában.

sége van az üzemeltető adózónak. 

2017. június 30-tól kötelező az automataberen-

dezést automata felügyeleti egységgel (AFE) 

üzemeltetni. Erről az adózónak rendszeres adat-

szolgáltatási kötelezettsége lesz, amelyet az 

adóhatóság a számlázó programokhoz hasonlóan 

közvetlen adatlekéréssel fog megvalósítani. 

Bővül az automatákkal kapcsolatos bejelentési 

kötelezettségek köre, így az üzemeltetőknek az 

eddigieken felül az automata üzemeltetésének 

szünetelése esetén a szünetelés kezdő és záró 

időpontját is be kell jelenteniük az adóhatósághoz.

Az AFE jogellenes forgalmazása és azzal kapcso-

latos szolgáltatás nyújtása esetén 10 millió forin-

tig terjedő bírságot szabhat ki az adóhatóság, az 

üzemeltetéssel, szervizeléssel kapcsolatos egyéb 

jogszabályokban előírt kötelezettségek megsze-

gése esetén magánszemély 500 000, nem magán-

személy 1 000 000 forintig bírságolható.

További változás, hogy nem járhat el meghatalma-

zottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltil-

tás hatálya alatt az a magánszemély, akit a cég-

bíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető 

tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

dr. Fekete Zoltán Titusz
adómenedzser, adójogász

e-mail: titusz.z.fekete@rsm.hu
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