Feltételes adóbírság csökkentésének lehetősége
Ügyleírás:
Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (Art.) alapján adóhiány esetén adóbírságot kell
fizetni. Az adóhatóság által a hatósági eljárásban alkalmazható legsúlyosabb szankció az
adóbírság, amelynek kiszabására az adóellenőrzés keretében feltárt adóhiány és a kiutalás
előtti ellenőrzés során jogosulatlannak minősített adó-visszaigénylés, vonatkozásában
kerülhet sor. Az adóbírság mértéke főszabály szerint az adóhiány, illetve a jogosulatlan igénylés
50 %-a. Lényegesen magasabb az adóbírság mértéke (az adóhatóság által megállapított
adóhiány 200 %-a), ha az adóhiány bevételeltitkolással, hamis bizonylatok, könyvek,
nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.
2018. január 1-jétől az adózók számára kedvező szabályként lépett életbe a feltételes adóbírság
kedvezménye, amely szerint, ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott elsőfokú
határozat elleni fellebbezési jogáról lemond (fellebbezési határidőn belül postára adott vagy
elektronikus úton elküldött, illetve szóban -személyesen- bejelentett nyilatkozattal) és
esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság
50 százalékának megfizetése alól. A fellebbezésről való lemondással a határozat véglegessé
válik (a lemondás nem vonható vissza), a megfizetendő adókülönbözetet az ezt követő 15.
(tizenötödik) napig kell megfizetni. Adóhiánynak akkor tekinthető az adózó terhére
megállapított adókülönbözet, ha azt az adózó az esedékességi időpontig pénzügyileg nem
rendezte.
Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Benyújtás formája és módja:
A feltételes adóbírság-kedvezményhez kapcsolódó lemondás/kérelem benyújtható az
adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK” illetve „PDF” formátumú űrlapon, elektronikus
formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek
nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv.
alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra
kötelezettek.
Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-kerelmek/fellebbezesröl-törtenö-lemondas
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Eljárás díja:
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A fellebbezésről
történő lemondással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő a fellebbezésről történő lemondásról szóló kérelem az eljárásra
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon
kezdődik. Az ügyintézési határidő harminc nap.
Az adóelőírással kapcsolatos döntés kézbesítése:
A feltételes adóbírság kedvezménye biztosításáról az adózó az utólagos adómegállapításról
hozott első fokú határozat rendelkezik, (a feltételek teljesítése esetén érvénybe lép) így erről
külön határozat nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla
levélben értesül az aktuális egyenlegéről.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165
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