TÁJÉKOZTATÓ
AZ ADÓSZÁM TÖRLÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL ÉS VESZÉLYEIRŐL
A 2018. január 1-jével hatályba lépett jogszabályváltozások az adószám törlését
érintően is számos változást hoztak. Az adószám-felfüggesztés jogintézménye
megszűnt, és a korábbi adószám-felfüggesztéseket az adóhatóság hivatalból,
határozat kiadása nélkül megszüntette. Megmaradt azonban az adószám
törlésének jogintézménye, és több korábbi adószám-felfüggesztési ok átkerült a
törlési okok közé.
I. Az adószám törlésének következményei

Kiemelt figyelmet kell fordítani a megelőzésre és – szükség esetén – a
jogorvoslati út igénybevételére, ugyanis az adószám törlése számos
hátrányos következménnyel jár. Így:






amellett, hogy az adószám törlése az áfa-levonási jog elenyészéséhez
vezet, vagyis az adólevonási jog többé már nem (önellenőrzéssel sem) lesz
gyakorolható,
a NAV-nak mind a természetes, mind a nem természetes személyek
esetében egymillió forintig terjedő bírságot kell kiszabnia, ha adószám
hiányában folytat valaki adóköteles tevékenységet.
Nem lehet továbbá megbízható adózó az, aki a tárgyévben és az azt
megelőző öt évben adószám törlés hatálya alatt áll vagy állt,
és nem választható a KATA és a KIVA adónem sem, ha az adóhatóság az
adózó adószámát az adónem választását megelőző két éven belül
véglegesen törölte.

A legsúlyosabb következmény mégis az, hogy az adóhatóság a cégbíróság
elektronikus úton történő értesítésével megszűntnek nyilvánításra irányuló
eljárást kezdeményez, ami végül a kényszertörlési eljárás megindításához,
vagy az adózó felszámolásához vezet. Az adóhatóságnak már kialakult
gyakorlata van, és az eljárás rövid időn belül a cég cégjegyzékből való törlését
eredményezi, ezért kiemelten fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen okok
vezethetnek az adószám törléséhez, és mindent megtenni annak érdekében,
hogy azokat elkerüljük.

II. Az adószám törléséhez vezető okok
Az adószám törlésére – többek között - az alábbi esetekben kerülhet sor:













a helyszíni eljárás során megállapítható, hogy az adózó a székhelyén
nem található,
az adózó részére postai úton küldött hivatalos irat 2 egymást követő alkalommal a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett az adóhatósághoz viszsza, illetőleg a küldemény levélszekrény hiánya miatt nem kézbesíthető,
a bejelentett székhely nem valós cím,
az adózó a szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be
felszólítás ellenére sem,
a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy (például hamis
személyi igazolvánnyal vagy egy hajléktalan személy igazolványával indított vállalkozás),
az adózó összesítő nyilatkozat vagy a havi adó- és járulék bevallási kötelezettségét az adóhatóság felszólítása ellenére 365 napon belül nem teljesíti,
Számv. tv. szerinti beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása,
adóregisztrációs eljárásban felmerült akadály 45 napon belüli el nem
hárítása,
az adófizetési biztosíték letétbe helyezési, adófizetési biztosíték kiegészítési kötelezettség elmulasztása.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiek betartására nagy figyelmet fordítsanak, mert az adószám törlési eljárásból a cég már csak jelentős erőfeszítések árán, vagy egyáltalán nem hozható vissza, ezért az
adószám törlési eljárás a legtöbb esetben a cég cégjegyzékből való törléséhez vezet.
Amennyiben az adószám törlésére mégis sor kerülne, úgy kérjük
Ügyfeleinket, hogy minél hamarabb forduljanak hozzánk, hogy a
szükséges jogorvoslati lépéseket megtehessük.
További felmerülő kérdéseikkel, kérjük, forduljanak cégfelelős munkatársainkhoz bizalommal.
Budapest, 2018. október 31.
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