
Adószám felfüggesztések: kevesebb meglepetés 2012-ben.    (2012.04.17.) 

Nagyon sok panasz érkezett 2011-ben az adóhatóság adószám felfüggesztési 

tevékenységével kapcsolatosan. Számos esetben előzetes figyelmeztetés nélkül 

felfüggesztette a NAV az adószámát olyan vállalkozásoknak, amely folyószámláján 

valamilyen adónemben egy éven túli tartozás állt fenn. Ilyen nagyon könnyen 

előfordulhatott megszűnt adónem számlákon. Például munkaadói járulék számlán 

maradt 10 ezer forint tartozás, annál könnyen előfordulhatott, hogy az adóhatóság 

felfüggesztette az adószámát. A másik gyakran előforduló adószám felfüggesztési ok 

az volt, ha az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság „nem 

találta” az adózót. Ehhez az adóhatóságnak elég volt, ha két revizor reggel 8 óra után 

(még munkaidőn kívül) felcsöngetett egy vállalkozáshoz és az nem nyitott ajtót. Ilyen 

esetekben az adózók csak az adószám felfüggesztést követően, jóval később 

értesültek az adószámuk felfüggesztéséről. Ennek oka, hogy az adószám felfüggesztő 

határozatot nem kézbesítette az adóhatóság, hanem csak hirdetményi úton tette 

közzé a határozatot. Mivel erről az adózók többsége nem értesült, ezért a 

jogorvoslathoz fűződő alkotmányos jogát sem tudta gyakorolni. Az adószám 

felfüggesztések körüli kaotikus helyzetről, adóhatósági túlkapásokról többször írtam 

itt az adózónán. A jogalkotó jogosnak találta a kritikai észrevételeket és a javaslataim 

bekerültek a 2012-es törvényszövegbe. 2012-től csak akkor függesztheti fel az 

adóhatóság az adózó adószámát adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt, ha 

fizetési kötelezettségének „az állami adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz 

eleget”.[Art. 24/A.§ (1) bekezdés c) pont].  

Kevesebb adózót érhet váratlan meglepetés 2012-ben. 

Változás történt az adószám felfüggesztő határozat közlésével kapcsolatban is. Csak 

akkor történik hirdetményi úton a határozat közlése az adózóval, ha az adószám 

felfüggesztése amiatt történt, hogy „az adózónak postai úton, hivatalos iratként 

kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett 

ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a 

címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető.” [Art. 24/A.§ (1) bekezdés a) pont]. 

Minden más esetben az adószám felfüggesztő határozatot kézbesíteni kell a 

címzettnek. Így a címzettek értesülnek a határozatról és élhetnek jogorvoslati 

jogukkal. Még tovább lehetne lépni a hirdetményi közlés terén: ha az adózó 

rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a hirdetményi közléssel egyidejűleg az 

adóhatóság az Art. 1.§ (5) bekezdése alapján az ügyfélkapun keresztül értesítené az 

adózót az adószám felfüggesztő határozatról.  
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