Tájékoztatás
Tájékoztatom az egyéni vállalkozókat és a gazdálkodó szervezetek képviselőit, hogy
országos technikai hiba miatt az adófolyószámla kivonatok elektronikus kézbesítése
akadályba ütközik és előre láthatóan az I. félévi adófizetési határidőig a műszaki hibát
nem tudják elhárítani, ezért megértésüket kérjük.
Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
évi kormányrendelet 22. § (1)-(2) alapján ha az adószámla ötezer forintot meghaladó
összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának
adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított
késedelmi pótlékról az adózó részére október 31-ig értesítést ad ki. Az adóhatóság az adózó
adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a
közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely)
bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett,
vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az
adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az
adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.
Felhívom a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók figyelmét arra, hogy az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv.) 1. § 23. pontja alapján a gazdálkodó szervezetek
(ideértve az egyéni vállalkozók is) adóhatóságommal elektronikus kapcsolattartásra
kötelezettek és adóhatóságom a későbbiekben az egyéni vállalkozók részére kizárólag
elektronikus úton az adózó KÜNY (korábbi nevén ügyfélkapus) tárhelyére kézbesíti a
leveleit (minden adónem tekintetében) és kizárólag az adózó kérésére biztosít készpénzátutalási megbízást a befizetésekhez (amennyiben nem kötelezett pénzforgalmi számla
nyitására).
Amennyiben folyószámláján hátralék áll fenn, úgy felhívom figyelmét, hogy az adó
késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól a fizetendő adó
összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 209. § (1) bekezdése alapján
minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel
(felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százelékponttal növelt
mértékének háromszázhatvanötöd része. Amennyiben adófolyószámláján lejárt esedékességű
adótartozása van, úgy külön felhívás, értesítés nélkül indítom el a végrehajtási eljárást,
melynek költsége (végrehajtási eljárás megindításáért 5.000.-Ft költségátalány
felszámítására köteles az adóhatóság) az adózót terheli.
Túlfizetés esetén, az Art. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint kérelmezheti a túlfizetés más
adónemre történő elszámolását, illetve rendelkezhet a fennmaradó összeg
visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó
kiegyenlítésére számolja el.
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