Visszamenőleges illetékkiszabás ajándékozásra? Végképpen összeborult a
NAV és az RSM DTM tanácsadó cég. (2013.04.28)
A NAV az RSM DTM cégen keresztül egy téves jogértelmezést szivárogtatott ki: akár
több évre visszamenőlegesen is 18% ajándékozási illetékkel sújtható az, aki a
bankszámlára utalt pénzösszeg ajándékozását nem jelentette be 2012. december
31-ig. A hír nem igaz, dilettáns jogértelmezést takar. Ezzel a NAV a végtörlesztésre
családi segítséggel összeszedett pénzt akarja utólag megadóztatni. A NAV (magyar
hangja Fajcsák Gábor, RSM-DTM) a kiszivárogtatással azt akarja elérni, hogy
utólagos illetékkiszabás esetén a magánszemélyek ne éljenek jogorvoslati
lehetőségeikkel, törődjenek bele, hogy ez így helyes. Ha ilyen illetékkiszabó
határozatot kap, feltétlenül forduljon adózási szakemberhez, lehetőleg okleveles
adószakértőhöz, de nagy ívben kerülje el az RSM-DTM céget.
A „jogértelmezés” összekeveri az illeték fizetési kötelezettség keletkezésének
időpontját az Art. által szabályozott elévülési időponttal. Főszabályként az adó
megállapításához való jog elévülését a bevallás (bejelentés) időpontjához kötik.
Például 2013. május 20-ig kell benyújtani a 2012-es szja bevallást. Az adó
megállapítása során a 2012-es adószabályokat kell alkalmazni, de az elévülést 2013.
évhez képest kell számolni. Így a 2012-es szja 2018.12.31 -én évül el. Az illetékre
speciális szabályok vonatkoznak, mert a bejelentés elmulasztása lehetőséget adna az
illetékfizetési kötelezettség elkerülésére. Ezért ha az adóhatóság évekkel később
szerez tudomást az illetékfizetési kötelezettségről, akkor ettől az időponttól indul az
elévülési idő, de az illeték mértékének meghatározása során az illeték fizetési
kötelezettség mértéke tekintetében az illetékfizetési kötelezettség keletkezésének
időpontja a meghatározó. Ennek következtében téves az a jogértelmezés, hogy
visszamenőlegesen illetékfizetési kötelezettséget lehessen megállapítani korábban
illetékmentes ügyletre és fordítva. A bejelentés (adóhatóság tudomására jutás)
időpontja csak az elévülés időpontját határozza meg, ám nincs kihatással az illeték
összegére. Az illeték mértékét az illeték fizetési kötelezettség időpontjában hatályos
mérték határozza meg.
Az adóhatóság gyakran szivárogtat ki olyan „jogértelmezéseket”, melyeket alkalmazni
kíván az ellenőrzési eljárásaiban. Ezeket olyan cégeken keresztül teszi, ahol korábbi
APEH-NAV dolgozókat foglalkoztatnak. Azt a látszatot próbálják kelteni, mintha lenne
mögötte szakmai támogatás. Ezeknél a cégeknél nem a szakértelem az elsődleges,
mert nincs szükség saját gondolatokra, elég, ha a NAV elképzeléseit magáévá teszik.
Emiatt ezeknél a cégeknél többségében csak adóügyi végzetség nélküli adószakértők
dolgoznak. Gyakran hivatkoznak adóhatósági kapcsolataikra. Ezzel próbálják

megnyerni az ellenőrzés alá vont cégek és magánszemélyek bizalmát. Aki bedől
ennek, azoknál tulajdonképpen a NAV bírálja el saját jegyzőkönyveit, határozatait. Az
RSM-DTM cég az elmúlt időben lelkesen riogatja a magánszemélyeket: izzasztó
vagyonosodási vizsgálatok fognak következni. Igen, izzasztó lesz azoknak, akik „NAVbarát” céget bíznak meg a képviselettel.
Az valószínű, hogy a 2012-es bevallás után újra megszaporodnak majd a
vagyonosodási vizsgálatok. Akkor jó, ha ez az eljárás a revizoroknak izzasztó. Ehhez
ismerni kell a jogainkat és kötelezettségeinket az adóigazgatási eljárásban, továbbá
ismerni kell a vagyonosodási vizsgálatok módszertanát. Ezért május hónaptól egy
sorozatot indítok itt a weblapomon, ahol részletesen ismertetni fogom a
vagyonosodási vizsgálatok törvényben, illetve a NAV által alkalmazott módszertanát.
Ennek ismerete meghatározza a helyes viselkedést. Az előző (2006-os) nagyobb
mennyiségű vizsgálatoknál az volt a fő probléma, hogy volt adóhatósági dolgozók
azzal nyerték meg az ügyfelek bizalmát, hogy „én az APEH-nál dolgoztam”. Ezek az
eljárások gyorsan befejeződtek és a szakmailag gyenge képviseletek alakították a bírói
gyakorlatot. Minden erőmmel, szakmai felkészültségemmel azon leszek, hogy ez ne
ismétlődhessen meg.
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