Adóigazgatási eljárás

Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az adózó jogait,
kötelezettségeit állapítja meg, ellenőrzi az adókötelezettségek, a
joggyakorlás törvényességét, az adózást érintő tényekről, adatokról
nyilvántartást vezet, és adatot igazol.
1.

Adóhatósági igazolás kiállítása

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás
kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt
napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a
behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást, a
kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és
adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az
adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a
jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét
teljesítette.
A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás
kiállításának napján, vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt
napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.
Az adóigazolás kiadása iránti eljárás illetékmentes.
2.
Ellenőrzés
Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének megakadályozása
érdekében rendszeresen ellenőrzi az adózókat, és az adóztatásban részt
vevő más személyeket. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének
megállapítása. Az ellenőrzés során az adóhatóság feltárja és bizonyítja
azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a
jogsértés és a joggal való visszaélés megállapítását, és az ezek miatt
indított hatósági eljárást.
3.
Hatósági eljárás
A hatósági eljárás különösen a következőkre irányul:
adóalap, adó (adóelőleg), adómentesség, adókedvezmény,
adófizetési kötelezettség megállapítására,
- az ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezménye
megállapítására,
törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérés
engedélyezésére.
A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentésére,
bevallására) indul.
Kérelemre indul különösen:
- fizetés halasztás, részletfizetés engedélyezése iránti,
- adómérséklési

- az adó soron kívüli megállapítása iránti hatósági eljárás.
(a fizetéshalasztás,
részletfizetés,
adómérséklés
iránti
kérelem
illetékköteles, az illeték mértéke 3.000 forint)
Hivatalból indul különösen:
a hatósági adó megállapítás, adatszolgáltatás, bejelentés,
bevallás alapján (adókivetés)
ellenőrzés megállapításairól szóló határozat meghozatala
érdekében lefolytatott hatósági eljárás.

Az adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni
- ha a postai kézbesítés második megkísérlését követő öt
munkanapon belül a címzett az iratot postán nem vette át, és a
posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően az iratot
visszaküldte az adóhatóságnak.
- ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy
a küldemény – a megfelelő levélszekrény hiánya miatt – a címzett
számára kézbesíthetetlen, vagy
- a küldemény az adóhatósághoz „címzett ismeretlen helyre
költözött” jelzéssel érkezik vissza.

4.

Végrehajtási eljárás

Az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó
megfizetésére kötelezett személyt felhívhatja, eredménytelen felhívás
esetén a végrehajtási eljárást megindítja.
Az adótartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító vagy
nyilvántartó adóhatóság a végrehajtható okirat alapján a végrehajtás iránt
intézkedik.
Fontosabb végrehajtási cselekmények:
- túlfizetés átvezetése a tartozás összegére,
-visszatartási jog gyakorlása,
- végrehajtás munkabérre, fizetési számlára,
- végrehajtás ingó, és ingatlan vagyontárgyakra,
- helyi adók és gépjárműadó esetében a NAV megkeresése
végrehajtás végett,
-önálló
bírósági végrehajtó megkeresése a végrehajtás
foganatosítására.
A végrehajtás során az adóhatóság által hozott végzések, illetőleg az
adóvégrehajtó
törvénysértő
intézkedése,
vagy
intézkedésének
elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő illetőleg az, akinek a jogát
vagy jogos érdekét sérti a sérelmezett intézkedés a tudomására jutásától
számított 8 napon belül a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál
végrehajtási kifogást terjeszthet elő, mely illetékköteles, az mértéke illetéke
5.000 forint.
Az adóigazgatási eljárás részletes szabályait az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény az illetékfizetési kötelezettséget az illetékről szóló
1990. évi XCIII. törvény tartalmazza.

