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Adóváltozások 2013. - Adózás rendje II. rész 

 
Folytatjuk Hírlevél sorozatunkat a jövő évi adóváltozások bemutatásával.  
 

A jövő évtől az önkormányzati adóhatóság a helyi adó ill. gépjárműadó 

vonatkozásában magánszemélyek esetén ötvenezer, vállalkozók esetében százezer 

forintot meghaladó, 90 napja fennálló tartozás esetén tehetik közzé az adózó adatait. 

(Az Art. 55/B. §) 

Magánszemély adózó esetében az adóhatóság önellenőrzésre történő felhívás alapján, 

önellenőrzésre hívhatja fel az adózót, ha a rendelkezésre álló adatok szerint eltérés 

mutatkozik a bevalláshoz képest. (Art. 91/B. § (1) bek.)  

 

Az önellenőrzést a magánszemély nem köteles végrehajtani és ezért a hatóság 

mulasztási bírságot sem fog kivetni. Az adózóval szemben ellenőrzés a felhívás 

közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg a felhívásban megjelölt 

adónem és időszak tekintetében. (Art. 91/B. § (4)-(5) bek.) 

 

Pontosításra kerül az ellenőrzés kezdő időpontja, így az ellenőrzés az erről szóló 

megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános 

megbízólevél bemutatásával kezdődik. Új eljárás lefolytatása esetén megbízólevél 

kiállítására ismételten nem kerül sor. (Art. 93. § (1) bek.) 

 

Magánszemély a 150.000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó tartozását 

– a szja bevallásában szereplő nyilatkozat alapján - 6 egyenlő részletben fizetheti 

meg pótlékmentesen. (Art. 133/A. § (1) bek.) Ezt a könnyítést már a 2012. évről 

benyújtott szja bevallásokra is lehet alkalmazni. 
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Az új rendelkezések szerint az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól 

származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés 

ellen irányuló fellebbezést az elsőfokú adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(136. § (6) bek.) 

 

Az adós kérelmére a hatóság kivételes esetben akkor függesztheti fel az 

adóvégrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt 

igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották mulasztási 

bírsággal. (Art. 160. § (3a) bek.) 

 

A jövőben a magánszemélyek is kérhetik a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

való felvételt, nem csak a vállalkozások. (Art. 178. § (32) bek.) 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


