Nemzetí Adó- és Vámhivatal
Pest megyei AdőtgazgatÓsága
LI32 BUDAPEST Kresz Géza u. 13-15
Folyószámla-Kezelési oszt-áIy 2
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Tár:gy: KÖ1tségvetésitámogatás

(adó-visszai9ény1és, adóvísszatérítés) visszatartása
Azonosító : 18713109-1-13
Ugyszám: 3696 7 903i0
Ügyintéző: Berecz MÓnika Mercédesz
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\z aaőző, mint kedvezményezett javára a 2014-es rendeIkező évben
felajánto-"t,
a szeméIyi jovecelemadó meghatározott ::észétképező
sz)a 1%-os Összeg) kapcsolatban az
Összegge1 (iovábbiakban
a1ábbi
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A kíutalandÓ 232293 Ft sz)a 1?-os osszegből
köztartozásainak rendezésére visszatartok

4000 forintot

_

A r"'issZatartott Öss zegbőL
Adóztatási tevékenységgeJ- összefüggő késedelmi pót'}ék
1000 Ft.-ot

adónemben

Egészségügyi htszzájáru'l ás magánszemélyt, ősLermeIőt, egyéni
váIlalkozóc, kifrzetőt terhelő kÖteIezettség adónemben 2C00 Ft-ot
Személyi jÖvedelemadó magánszemélyekt'őI levont adó, adóelóleg
adónemben 1000 Ft-ot
az állami adóhatóságnál
nyiIvánt'artott iarLozás rendezésére fordítok, az áI1ami adó- és
várnhatóságnál a nyílvántartott tartozásra t.Ört'énő átvezeLéssel.
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zet'ettnek mínősü]-.
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átvezetett Összeg erejéig a tartozás megfr-

Mível az adizÓ, mint kedvezményezett javára fe1ajánlott, 232293
Ft sz)a 1?-os Összeg meghaladta a feIsorolt tar'tozások együt'tes
összegét, a fennmaradó 228293 Fr kiutaiásárói int'ézj<edem.
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n \7^-,^Ó all'g11 a köz]-éstől számított 15 napon belül a Nemzeti
Adó_ és Vá-mhrvatal (NAV) KÖzép*magyarorsZágí R'egroná}is Adó
Főigazgatósága Hatósági FőoszLáL1rához címzett, de a NAV Pest
megyei AdÓigazgat.ósága Folyószámla-Kezelési osztáIy 2' -höz benyújtot.c fe]-lebbezéssel lehet élní.
A fellebbezés í1ietékkotetes, melynek Összege 3"O00 forint, melyet
a NAV Magyar Á}la-mkincstárná]- vezetetr 10O32OOO-0!O'I6064 számÍ
AdÓhatóságí eljárásí iIletékhez kapcsolódó befizetések bevét'eIí
számIájára kelI megf izet'ní.
A pénzforgalmi számianyításra kotelezetr adÓzi
a) a fizetési koteiezett-ségét betfÖ}dí pénzforgalmí számlájárÓL
tÖrténő uLalással kÖteles teIj esíteni;
b) a fellebbezés eJ-járásí il]_etékét'készpénz-heJ-yeLLesítő frzetési
eszközzel (bankkártyával_ ) Pos ter-mi náI i1t' j án ís teIj esíthetí
.

A pénzfor'gaImi számlanyitásra- nem kotelezett adizÓ a fízetési kote}ezettségét be}fÖldi fízetési számLájáróI törLénő átucalással,
vagy készpénz_átut.alási megbízássa}, vagY készpénz-helyet't-esíLófízetésr eszközzel (bankkárLyával) PoS te::minál úLján teljesíthetí'
Kérjük, hogy a befizetéskor adőszámát vagy adóazonosító jelét az
átutalási bízonyIat, vagy a készpénz-átutalási megbízás kÖz}emény
r'ovaLában elsőként' tüntesse fel.
Ennek elmar'adása, vagy nem megfele] ően t'Örténő teljesítése a_ bef ízetett Összegnek az eIőírc
tartozásra t'Örténő eLszámolásának késedelméve} Vagy téves e}számolásávat járhat.

INDoKolÁs
Az ál]-amÍ adóhacÓság megállapította, hogy az

a-dőző

igazolLa

a

j ÖveoelemadÓ
személví
meghatározaLr- részének az adiző
rendelkezése szer'inti f e]-haszná}ásáróI szÓLő L996. évi CXXVI.
t'örvény (továbbíakban : Szf .
tv. ) 4. s (1)- (2) bekezdéseiben
meg}raLározott
meglétét és az adizi,
f elt.ételek
mínt
kedvezményezet't javára feiajánlott
232293 Ft szja 1?-os Összeg
kiuta}ásáról rendeIkezet't
.

Nyil-vántartásaim alapján megáIlapítottam azt, hogy az adózónak
az állami adÓhatóságná} a mai napon
Adózt'atási t'evékenységgeJ- Összefúggó késedeImi pÓtIék adónemben
1000 Ft
Egészségügyíhozzájárulás magánszemélyt, ősterme}őt, egyéní
váIla1kozót., kifizetőt terhe]_ő kÖteIezettség adónemben 2000 Ft
Személyi jÖvedelemadó magánszemélyektóI Ievont adó, adóelőleg
adÓnemben 1000 Ft
tartozása á]_1 fenn.

A visszatart.ott osszeg t'eljes egészébenfedezetet nyű3t az államí adóhatóságnál nyilvántartott |-arLozásaira.
A rendelkező részben megjelÖ]_t elszámo}ási módnak megfel-elóen a
visszatart'otL Összeg er'ej érg a visszatartással a tarLozás
megf

izeteLtnek- minősüI

.

Mir'el az adozi, mj-nL kedvezményezett javára felajánlott, 232293
Ft' szja
*-os Összeg mqghaiadta a f eIsor"olt Lartozások együttes
_r
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_ F]nnmaradó 228293 Ft kiut.aiásárőL intézkedem.
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Mível az szja 1?-os Összeg vísszacariásá-ra vonatkozó oöntésemeL
nem az igényiés jogosságanáx megái}apítására_ irányuló etlenőrzés
keretében határoztam iü€$, ezért a ; ogosu}t.ság kérdéséber!aZ
ell enőrzés jogát fennLartom..
Vé9zéseinaZ acizás rendj érőL s:ófó 2003. évi XCir. cÖrr.ény
(továbbiakban: Art. ) L23. S-án, 151. s (2) - (6) bekezdéseín' a
köz:_gazgatásí hatóságí e};árás és 329lgáItacás áItalános szabátyariói- szőLÓ 20c4. évi CXL' torlrény f 2. s (2) bekezdésén,
covábbá a.z Szf ' tv. 4 . s (9 ) bekezdésénala_pu]_
adÓ}ra'tóság hatáskÖr:ét az Art. 7L. s (1) és 12. s (1)
Az eijárÓ
bek-ezdése, a lrTemzei--í Adó- és VámhrvaLal szervezetérőL és egyes
szervek kíje}ÖIésérő} szÓLő 213 /20]-0. (XiI . 9 .) Korm. renctelet
1. s (6) bekezdése, 1O ' s (]_) bekezdése és 18 ' s - 23. S-ai aiapján gyako::ol ja, illecék-ességéta Korm. rendelet 41. s - 49 ' S-aí
.

al-apozzák meg'

A rrégzéselleni jogorvcslat lehetőségét az Art. 136. s (3) bekezdés 9) pontja biztosítja, míg a fe}Iebbezés eiőcerjeszLésének Lratá_ridejét és módjáL az Art" 136. s (4) bekezdése, iilecve L31. s
(1) beke=dése szabáLyozza.
A fe]_iebbezés etjá_rásr ílIetékének mé::ték-étaz i1letékekrő} szÓ}Ó
i99O. évi XCIII. tör'vény 29. s (4) bekezdése állapítja meg, az
í1Ieték megfÍzecésénekmódját ugyanezen tÖrvény 73. s (3) beiiezdése szabáLyczza, míg a fi zetésr kötelezet-uségek te}jesítésének
módjáróI az Art. 38. s (1) és (la) bekeÉdése,valamj_nt az
adÓúgyek á}la-mí adihaióság előct tÖrténő el ekcroni kus ínt'ézésének
s zabályairÓ}
és egyéb adÓzási cár'gyú minis zteri rendelet'ek
módosításáról szó]-ó 41 /20L3. (XI. 1 .) NGM rendelet ]-. S-a
rendelkez
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B-JJAPEST, 2aL4. ckiÓber 3.
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