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Adóváltozások 2013. - Adózás rendje I. rész
Az Országgyűlés 2012. november 19-én elfogadta a jövő évi adómódosításokat.
Hírlevél sorozatunkban bemutatjuk a legfontosabb változásokat. Az egyszerűbb
áttekinthetőség és visszakereshetőség érdekében jelezzük a jogszabályi
hivatkozásokat is.
Csökken az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőség igazolás kiállításának
határideje a korábbi 8 napról 6 napra.(Art. 5/A. § (5) bek.).
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Fizetési és adómérséklés iránti kérelem esetében a minősített adózók sürgősségi
kérelmet terjeszthetnek elő, mely esetben az ügyintézési határidő 15 nap. (Art. 5/A. §
(6) bek.)
Az Art. 7. § kiegészül a (6) és (7) bekezdésekkel, mely meghatározza azokat az
eseteket, amikor az adózó képviseletét kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő
vagy okleveles adószakértő láthatja el. Ezek az esetek:
a) az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás,
b) a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló
eljárásban,
c) a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás,
d) az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter
előtt a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárás
Jövő évtől adóhatóságnak minősül a fővárosi és megyei kormányhivatal, amennyiben
az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el. (Art. 10. § (1) bek. d) pont)
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Az adózó köteles bejelenteni, ha elektronikus számlának minősülő bizonylatot online
hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg. (Art. 16.§ (3) bek.)
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Amennyiben az adószám felfüggesztésére azért került sor, mert az adózó nem tett
eleget bevallási vagy adófizetési kötelezettségeinek az adóhatóság az adószám
alkalmazását határozott időtartamra, a határozat jogerőre emelkedését követő 180.
napig függeszti fel. Ha az adózó ezen határidőn belül továbbra sem teljesíti
kötelezettségeit az adóhatóság törli az adószámot. (Art. 24/A. (12) – (13) bek)

Pontosítja a törvény, hogy felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén
ki köteles a meghatározott adókötelezettségeket teljesíteni, illetve ki gyakorolhatja az
adózót megillető jogokat. (Art. 14.§ (4) bek.)
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Fokozott adóhatósági felügyelet esetén nem kerül sor azonnal az adószám törlésére,
ha az adózó elmulasztja kitölteni a kockázatkezelési eljárás részét képező kérdőívet,
az adóhatóság először csak mulasztási bírságot fog kiszabni. (Art. 24/F § (6) bek. a)
pont)
Bővül a soron kívüli bevallások benyújtásának esetköre, így soron kívüli bevallást
kell benyújtani, ha az adózó üzletvezetés helye belföld helyett külföldre változik és
erre tekintettel a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény vagy más
jogszabály szerint belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik, illetve, ha az adózó
az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás
útján egyesül. (Art. 33 §. (3) bek. f) és g) pont.)
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A törvény rendezi a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók tevékenységüket lezáró
adóbevallásának benyújtásának rendjét is, mely szerint a kényszertörlési eljárás
kezdő időpontját megelőző nappal, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő
30 napon belül kötelesek benyújtani a bevallásokat. (Art. 33. § (12) bek.)
Jövőre, amennyiben az ÁFA visszaigénylés nem éri el az 1 millió forintot – az egyéb
rendelkezések betartása mellett (számlák kiegyenlítése, nyilatkozat) - a bevallás
beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül
kell kiutalni a kért összeget. (Art. 37. § (4a) bek.)
Változik a bizonylatok megőrzésre vonatkozó előírás is az ÁFA törvény elektronikus
számlázásra vonatkozó előírásaival kapcsolatban, így az Art. 47/A § előírja, hogy ha
az adózó az elektronikus számlának minősülő bizonylatot online hozzáférést
biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére
az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.
Folytatás rövidesen: Adózás rendje II. rész. …
Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen további kérdése
lenne, kérjük forduljon munkatársainkhoz.
A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz ezért nem tekinthető adójogi, számviteli
tanácsnak vagy döntést megalapozó információnak. Jelen tájékoztatatás nem terjedhet ki minden részletre,
különösen egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre
törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglaltakat a saját felelősségére használja és teljes mértékben
felelősséget vállal az esetleges következményekért.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címéhez az internetről és/vagy egyéb nyilvános címjegyzékből jutottunk hozzá.
Az oldal(ak)on történő regisztrációval (amely egyúttal hírlevelünkre történő feliratkozás is) hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
kapcsolattartás / hírleveleken keresztüli rendszeres tájékoztatás / közvetlen üzletszerzés / piackutatás.
Kérjük jelezze (gto@gto.hu), mely adatkezelésekhez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
postai/telefonos úton tájékoztató anyag küldése/információ az Adatkezelőtől/e-mai címére egyéb tájékoztató információk küldése.
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (gto@gto.hu), ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
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