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1.§

2.§
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az adc z<ís rendjérőlszóló 20Q,3 éviXCII. td rvény módasftásfirál

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCU. tárvény (továbbiakban : Art.) 92. § (2)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az ellenőrzésre előírt határidőt a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, az ellenőrzést
végző adólaatáság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig
terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. A másodfokú adóhatóság felettes szerve az
ellenőrzési határidőt rendkívüli kárülmények által indokolt esetben egyszer további 90
napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adóhatóság elnökének, a
vámhatóság országos paranesuokának indokolt kérelmére a pénzügyminiszter az
ellenőrzési határidőt egyszer, további 120 nappal meghosszabbíthatja ."

(2) Az Art. 92. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(6) A költségvetési támogatás, a visszaigényelt általános forgalmi adó, valamint a
visszatérítendő jövedelemadó és jálralék kiutalását megelőző ellenőrzést a 37 . § (4)
bekezdésben meghatározott, a kiutalásra nyitva átlő határidőn belűt kell lefolytatxii ."

(3) Az Art . 92. §-a a kCvetkezó új (7) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi
(7)-(9) bekezdés jelélése (8)--(10) bekezdésre változik :

„(7) AA visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalását megelőző ellenőrzés (6)
bekezdésben szabályozott határidejét, az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt
kérelmére a felettes szerv legfeljebb egyszer, 30 napig terjedő időtartammal
hosszabbíthatja meg . ,,

(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A, folyamatban lévő ellenőrzéseket, amennyiben azok meghosszabbítására már sor került,
e törvény hatálybalépését kővető 30 napon belül le kell zárni .
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Budapest, 2005 . február 28 .

Indokolás

Az adózás rendjéről szóló 2003, évi XCII, törvény 89 . § (1) bekezdés c) pontja felhatalmazást
ad a pénzügyminiszternek, hogy utasítására az adóhatóság kotelezö ellenőrzést folytasson le .
Egy ilyen pénzügyminiszteri utasításon alapulhat az APEH elnökének 2004 . október 21-i
keltezésfia levele, melyben minden közösségi adószámmal rendelkező adözá tekintetében az
áfavísszaigénylést tartalmazó bevallások utólagos vizsgálatara irányuló ellenőrzést rendelt el .
Egy feltehetően téves jogértelmezés miatt - neves/tetten, hogy utólagos ellenérzésről van szó,
így a hatalyos Art . 92 . § (5) bekezdése szerint az ellenőrzést az adóhatóságnak 90 napon belül
kell befejeznie és ez az időtartam indokolt esetben további kétszer 90 nappal
meghosszabbftható - az APEH hónapokig minden vállalkozás esetében leállította az áfa-
visszatéritések kiutalását. Tette mindezt annak ellenére, hogy az Art. 37. § (4) bekezdése
szerint az 500 ezer forintot e1 nem érő visszaigényelt általános forgalmi adó esetén az igény
beérkezésének napjától, ilietóleg esedékességétől számított 30 napon belül, azt meghaladó
ősszeg{1 ifa esetén 45 napon belül kell a kiutalást teljesftenie az adóhatóságnak . Ha az
adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a 37 . § (6) bekezdés értelmében a k6sedelem
minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet.

A pénzügyminiszter által elrendelt, több tízezer válIalkozast érintő kötelez# ellenőrzésnek a
jelenlegi szabályozás alapján történS lebonyolítása azt eredményezte, hogy az elmúlt
hetekben, illetve hónapukban az adóhatóság által leállított áfa-visszatérítés miatt kis- és
középvállalkozások törxaegei kerültek pénzügyi krízishelyzetbe, illetve mentek csődbe .
Mindezeken túl az APEH már eddig 5 milliárd forirxt késedelmi kamatot fizetett ki az
adófizetők pénzéből .

A benyüjtott önálló indítvány erre a gazdaságpolitikailag rendkívül kedvezőtlen helyzetre,
illetve a nern egyértelmű jogi szabályozásra kínál megoldási javaslatot azzal, hogy 30 illetve
45 napban szabályozza a visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalását megel&6 ellenőrzés
maximális határidejét. Ezt a határidőt - az indítvány szerint - az ellenőrzést végző adóhatóság
indokolt kérelmére a felettes szerv legfeljebb egyszer, 30 napig terjedő időtartammal
hosszabbíthatja csak meg. Ennek a hataridőnek a lejáttét követően azonban az adóhatóság
kőteles a jogosan visszaigényelt áfát kiutalni a megfelelő kamatokkal együtt. Ezzel a
garanciával a jtivóben elkerWhető lenne az, hogy rentábilisan műkddő vállalkozások az állami
adóhatóság „túlkapásai" miatt ne tudják folytatni gazdasági tevékenységüket, továbbá az is,
hogy k6zpénzek milliárdjait ftzes$e ki feleslegesen kamatként az adóhatóság .

IROMÁNY-NYILV

állai András
Fidesz - Magyar Polgári Szovetség
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