Vagyonosodási vizsgálatok


Ha létezik ma Magyarországon olyan téma, amely -mindenféle hovatartozástól függetlenül- mindenkit egyformán érdekel, akkor az a vagyonvizsgálat.
	Mikor és ki után kezd el szimatolni az adóhatóság?

Kötelező az adózónak nyilatkoznia az elmúlt 5 évben szerzett jövedelmeiről?
Hogyan készülhetünk fel a vizsgálatra?
Zakatolnak szegény adózó fejében a fenti és ezekhez hasonló kérdések.

Az alábbiakban megkeressük a válaszokat.

A vagyonosodási vizsgálat lényegében nem új dolog: az adóhatóság már tíz éve folytat le efféle vizsgálatokat. Korábban azonban akkor vált valaki e vizsgálatok alanyává, ha néhány – a névtelenség homályába rejtőző- jóakarója feljelentette őt,  vagy a bíróság kérte fel az ellenőrzés lefolytatására az adóhatóságot.  
Mivel az esetek többségében az adóhatóság -általában jelentős összegű- adóhiányt tárt fel, a vizsgálatokat most már szélesebb körre is kiterjesztik. Az APEH 2007-ben tízezer vizsgálat lefolytatását tervezi. Igaz, szakértők szerint ez a terv teljesíthetetlen, egészen biztos, hogy az APEH nagyon fog igyekezni...

Szinte biztosak lehetnek az ellenőrzésben azok a vállalkozások, ahol a tulajdonos nagy összegű- 50 millió forintot meghaladó- tagi kölcsönt adott a veszteségek fedezetéül. Az adóhatóság ugyanis azt feltételezi, hogy azért volt szükség a cég feltőkésítésére, mivel a valós nyereséget már elköltötték, adózatlanul kivonták a vállalkozásból. A vállalkozások 2006. december 31-ig kaptak lehetőséget arra, hogy a tagi hitelek miatt felhalmozott „pénzhiányt” 10 százalékos adókulccsal kivegyék, mint saját jövedelmet. Ha ezt elmulasztották, számíthatnak az idén ellenőrzésre. 
Azok a cégtulajdonosok sem aludhatnak nyugodtan, akik a társaságon belül nagy értékű – 100 millió forint feletti- ingatlanokat, ingóságokat adtak el és vásároltak, de a gépjármű- és az ingatlan-illetékbevallások és a jövedelem-adóbevallások adatai köszönő viszonyban sincsenek egymással. 
Az illetékhivatal 2007-től már az adóhivatal része, így az APEH-nak naprakész információi vannak az ingatlan-adásvételek értékéről. 
Okot adnak az adóhatóságnak a  gyanakvásra azok a cégtulajdonosok is, akik úgy vettek ki pénzt a vállalkozásuk  házipénztárából vagy bankszámlájáról, hogy elfelejtettek utána adót fizetni.  

Mielőtt az egyéni vállalkozók kárörvendően dörzsölnék a kezüket, hogy „úgy kell a beltagoknak, Kft-ügyvezetőknek”, jó,  ha tudják, célkeresztbe kerülhetnek, ha nincs vállalkozói kivétből vagy osztalékból származó jövedelmük. 

Azok sem dőlhetnek nyugodtan hátra, akiknek vállalkozása  évek óta veszteséges. A pénznyelő automataként működő cégek joggal keltik azt a gyanút, hogy a működés további fenntartása mellett a vállalkozás jövedelme eltitkolásának szándéka, az adóelkerülés  szól. 

A vagyonosodási vizsgálat a bevallások adatainak elemzésével kezdődik. Ekkor a vizsgálat alanya még mit sem sejt a dologról. Az adóhatóság itt még saját cégnyilvántartásában kutakodik. Elég, ha az ellenőr beüti az érintett nyolcjegyű adószámát, s nem csupán a személyi jövedelemadó-adatokhoz fér hozzá, hanem minden olyan cég megjelenik a listán, amelyhez szegény adóalanynak valaha is köze volt. 
A következő pillanat az, amikor az adóalany kap egy ajánlott levelet, amelyben felszólítják, hogy tegyen nyilatkozatot. Azaz: töltse ki az adóhivatal erre rendszeresített általános belső kérdőívét. 
Ebben olyan kérdésekre kell választ adnia, mint
	megtakarításai mértéke,

külföldről származó bevételei,
tulajdonában lévő gépjárművek,
bankszámlái,
megélhetésére fordított összegek.

Ezt követően az adóhivatal jegyzőkönyvbe foglalja az ügy tényállását, a nyilatkozatokat, bizonyítékokat, a felmerült indokokat és a megállapítást. Erre az adózó vagy jogi képviselője 15 napon belül észrevételt tehet. Abban az esetben, ha az adózó közhiteles bizonylatokkal tudja igazolni, hogy az elévülési időn (ez 5+1 év) túli vagyongyarapodását, illetve, hogy bejelentett jövedelme (például munkaviszony, ingatlan bérbeadás, egyéb) kiadásaival, életszínvonalával összhangban van, az adóhatóság az adózó számára kedvező megállapítással zárja le a vizsgálatot. 

Ha már a hatóság hálójában vagyunk, a 15 napos határidő nagyon rövid arra, hogy egy elrontott nyilatkozatot helyesbítsünk, be nem csatolt dokumentumot pótoljunk, érdemben vitassunk egy jegyzőkönyvet. Pedig ez a 15 nap az egyetlen esély arra, hogy a vizsgálatot lefolytató revizor még saját hatáskörben módosítsa a jegyzőkönyveben tett megállapításait. 

Ezért célszerű előre felkészülni egy esetleges vizsgálatra. Bölcsen tesszük, ha elkészítjük saját házi vagyon-mérlegünket. Ne gondoljunk itt furmányos nyomtatványra, szoftverre. Elég egy kockás -vonalas, sima, ízlés szerint- füzet.  Ebben dátum szerint felvezetjük egy adott évben a bevételeinket és kiadásainkat. Ha ezek összevetésével forráshiányt tapasztalunk, gyorsan keressük meg a fedezetet: hitelt vettünk fel, kölcsönt kaptunk a bátyánktól, nyertünk a lottón. Természetesen mindezeket bizonyítanunk is kell. Ezt 2001. január 1-jétől éves bontásban- 2006. december 31-ig bezárólag kell elvégezni. Ha kiadásaink fedezetéül hozzátartozónktól kapott összegeket jelöltünk meg, akkor az említett mérleget esetükben is el kell készíteni, mivel a hatóság rájuk is kíváncsi lesz. 
Fontos, hogy az állításainkat igazoló dokumentumokat keressük elő családi irattárunkból, bemutatásukra szükség lesz. Ha elvesztettük iratainkat, ezek beszerezhetőek az érintett hivataloktól is, például az ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumok a Földhivataltól, ha örökségről van szó, akkor a hagyatéki végzés a közjegyzőtől. 

Ha minden igyekezetünk ellenére az adóhatóság mégis adóhiányt állapít meg, ennek ötven százalékáig terjedő bírságra és késedelmi kamatra (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) számíthatunk. (Adóhiány esetében az adóhatóság az elévülési időn túl is kutakodhat, és akár már megszűnt bankszámlák adatait is bekérheti.)

Ha a számunkra kedvezőtlen megállapításokat tartalmazó határozatra tett észrevételeink sem győzték meg ártatlanságunkról az adóhivatalt, az elsőfokú határozat elleni fellebbezést 30 napon belül lehet előterjeszteni. Sajnos nem sok esélyünk van: a másodfokú adóhatóság az esetek mintegy 67 százalékában helyt ad az elsőfokú határozatnak. A jogerős másodfokú határozat pedig azonnal végrehajtható, ellene nem lehet keresetet előterjeszteni a bíróságon. 
Ebben az esetben arra sincs lehetőség, hogy az adóbírság méltányossági alapon történő mérséklését kérelmezzük. 
A bevételeltitkolás -jogi értelemben- adócsalásnak minősülhet. 

Egyes adószakértők azt tanácsolják, hogy az adózó semmiképpen ne nyilatkozzon -főként ne a költségeiről, kiadásiról, vásárlásairól- , mivel a bizonyítási kötelezettség az adóhatóságot terheli. Egy személyi jövedelemadó-vizsgálat során a jövedelemadó utólagos ellenőrzése alapvetően csak a jövedelmek ellenőrzésére irányulhatna, s nem az azokból teljesített kiadásokra. Azaz: bizonyítsa az adóhatóság, ha tudja,  hogy bevételünk, adóköteles jövedelmünk több volt a bevallottnál.   Az viszont ne érdekelje, hogy mire költöttük.      
Nos -ha csak nem áll rendelkezésünkre dörzsölt ügyvédek hada- ne válasszuk a passzív ellenállást. Bírósági eljárás során- márpedig oda jut az ügy, ha saját hatáskörben nem módosítja megállapításait az APEH, s miért tenné, ha nem működünk vele együtt-,  megfordul a bizonyítás terhe. Azaz, itt már nekünk kell bizonyítanunk, hogy a hatóság megállapításai tévesek. Ez pedig nehéz lesz -főként, ha iratanyagunk hiányos illetve nekünk kell tanúként megkeresnünk (például) régen megszűnt munkahelyünk „ki tudja hol van” ügyvezetőjét - , s mint láttuk a fenti statisztika szerint legfeljebb 33 százalék esélyünk van a sikerre. Ez pedig nem csak egy műtét esetében kockázatos...
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