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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatása szerint nem

került sor a ScienNet online törzsvásárlói rendszerrel kapcsolatban áll ó

magányszemélyekre vonatkozóan ellen őrzési akció megszervezésére . Egyéb

kiválasztási szempontok alapján végzett ellen őrzések során azonban a NAV

látókörébe kerültek olyan személyek is, akik a ScienNet rendszerbő l származó

jövedelemmel rendelkeztek .

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 4. § (2) bekezdése

értelmében bevételnek min ősül a magánszemély által bármely jogcímen és bármely

formában mástól megszerzett vagyoni érték .

A NAV erre tekintettel az ellen őrzések során a ScienNet törzsvásárlói rendszer álta l

ki nem fizetett, a magányszemély által meg nem szerzett jövedelmeket nem vett e

figyelembe az adó összegének megállapítása során.

A NAV tájékoztatása szerint egy, az általa lefolytatott ellen őrzés során feltárásra

került az a tény, hogy az adózó nem vallotta be a ScienNet rendszerbő l származó

jövedelmeit, egy másik ellen őrzés során kiderült, hogy nem a megfelel ő adókulcs

került alkalmazásra az adó meghatározásakor .
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Három további revízió során azt tapasztalták az ellenőrzést végző NAV munkatársak ,

hogy a törzsvásárlói körhöz tartozó magánszemély szabályszer űen bevallotta

jövedelmeit, azonban bevallását önellenőrzéssel módosította olyan módon, hogy a

bankszámláin a ScienNet által ténylegesen jóváírt jövedelmeket már nem tüntette fel .

A NAV tájékoztatása szerint mindhárom adózó az eljárás során a jövedelme k

megszerzését elismerte . Az önellenő rzés indokaként előadták, hogy a rendszer

megszűnését követően nem tettek szert olyan jövedelemre, amelybő l az

adókötelezettségüket fedezni tudták volna, ez a tény azonban a fent idézet t

jogszabályhely alapján nem mentesíti őket az adókötelezettségük alól, mive l

adóköteles jövedelemre tettek szert .

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII . törvény (Art .) 133 . §-a értelmében az

adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságná l

nyilvántartott adóra fizetési halasztás és részletfizetés engedélyezhető , az Art . 134 . §

szerint az adó mérsékelhető , ha a törvényi feltételek fennállnak .

A NAV tájékoztatása szerint az adókötelezettségüket nem teljesít ő magánszemélyek

nem éltek a jogszabályban rögzített lehetőséggel, így a NAV az írásbeli kérdése

szerint méltányolható körülményeket nem tudta figyelembe venni .

A fentiek alapján a ScienNet károsultjaival szemben igazságtalan, vagy méltánytalan

eljárás nem folyt, és nem folyik, így külön intézkedés egyel őre nem indokolt .

Budapest, 2013 . szeptember „
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