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Az Art. 2009. X. 1-jét követő legfontosabb változásai, mely az ezt követően indult és a 
megismételt eljárásokra vonatkozik  

 
 

Art. 5.§  
 

• adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény 

o az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, 
valamint - a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivételével - a 
végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályait, 

o a kiskorú adózó esetében az ügyintézés soronkívüliségére és határidejére 
vonatkozó szabályait. 

• adóügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvénynek a kérelemre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy - 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adózó nem kérheti az adóhatóságnál, hogy 
az más szervet adatszolgáltatás iránt keressen meg. 

 
Art. 5/A. §.  
 

• adóügyekben - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az ügyintézési határidő 30 
nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg (pl.: utólagos adómegállapítás- 60 
nap) 

 
• ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, az 

adóhatóság haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül gondoskodik az eljárási 
cselekmény teljesítéséről. 

 
• adóügyekben: 

 
 az adóhatóság hatáskör vagy illetékesség hiányában 8 napon belül teszi át a kérelmet 

és az ügyben keletkezett iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz; 

 az adóhatóságok illetékességi összeütközése esetén 15 napon belül kell kijelölni az 
eljáró adóhatóságot; 

 az adóhatóság a hozzá érkezett megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 
belül továbbítja ahhoz a szervhez, amely a belföldi jogsegély nyújtására jogosult; 

 belföldi jogsegély esetén az adóhatóság a megkeresést:  
♦ ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely 

eljárási cselekményt elvégezni, vagy ha azt az ügyfél jogos érdeke vagy a 
költségtakarékosság indokolja, 15 napon belül, 

♦ egyéb esetben 8 napon belül teljesíti  
 az adóhatóság vezetője a megkeresés teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal 

hosszabbíthatja meg; 
 az adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 8 napon belül utasíthatja el; 
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 a hiányosan benyújtott kérelem esetén az adóhatóság 8 napon belül bocsáthat ki 
hiánypótlási felhívást; 

 a kizárási ok fennállását 
♦ az adóhatóság ügyintézője haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől 

számított 5 napon belül köteles bejelenteni, illetve 
♦ az ügyfél a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül jelentheti be; 

 az eljárási cselekményhez kapcsolódó igazolási kérelmet a mulasztásról való 
tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az 
elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat 
hónapon belül lehet előterjeszteni. 

 
Art. 107. §  
 

• ha az ellenőrzés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a bevallás a 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelel, erről határozatot hoz. Ha az 
adóbevallásban közölt adatok, illetőleg az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre 
álló adatok eltérést mutatnak, az eltérés okának tisztázására az adóhatóság az 
adózót felhívja 

 
Az adóhatóság az adóbevallásban foglaltak valódiságát egyszerűsített ellenőrzés esetén az 
adóbevallásban közölt adatok, illetőleg az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló 
adatok egybevetésével ellenőrzi. Ebben az esetben az adózó az adóhatósági 
megállapításokkal kapcsolatos észrevételeit csak a jegyzőkönyv átadását követően tudja 
közölni. A gyakorlati tapasztalatok szerint az adóbevallás egyszerűsített ellenőrzése 
esetén a jegyzőkönyvre vonatkozó adózói észrevételezési jog biztosítása - figyelemmel az 
ellenőrzési határidők betartására - sok esetben megnehezíti a tényállás teljes körű 
tisztázását a határozathozatal előtt. Ezért a törvény szerint az adóbevallás, illetőleg az 
adatszolgáltatás adatainak eltérésekor - a megalapozottabb döntés biztosítása 
érdekében - az adóhatóság az eltérés okainak tisztázása érdekében az adózóval a 
jegyzőkönyv megküldését megelőzően egyeztetést kezdeményez, illetőleg az adózó 
kötelezettségévé teszi, hogy a jegyzőkönyvre tett észrevételeihez egyidejűleg csatolja 
az abban foglaltak bizonyításához szükséges iratokat is. 

 
Art. 120. §  
 

• adózói adatigazolás hiányában az adóhatóság adóügyben nem köteles az ügyfél által 
nem igazolt nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság, valamint a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában kezelt adat 
beszerzésére 

 
Art. 125. §  
 

• a hiánypótlásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy ha azt a tényállás 
tisztázása egyébként indokolja, az adóhatóság az adózó egyidejű értesítésével az 
adómegállapítási eljárást felfüggeszti (2009. október 1-jéig hatályos „adómegállapítást 
megszakítja” helyett), és a tényállás tisztázása érdekében ellenőrzést folytat le  


