A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke által kiadott
3003/2014. útmutató
az állami adó-és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény hatálya alá tartozó bírságolási gyakorlatáról szóló 3015/2012. számú
útmutató módosításáról
Az állami adó-és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
hatálya alá tartozó bírságolási gyakorlatáról szóló 3015/2012. számú útmutatót a
következők szerint módosítom.
1. Az útmutató 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
14. A mulasztási bírság kiszabásának eseteit és az egyes mulasztásokkal kapcsolatban
kiszabható bírságösszeg általános határait az Art. 172. § (1)-(3), (7), (7a), (8a)-(8b),
(9)-(19), (20a)-(20b), (20d-20g) bekezdései, a követendő eljárás során figyelembe
veendő és a konkrét bírság összegét alapvetően befolyásoló szempontokat az Art. 172.
§ (4), (5), (6), (20) és (21) bekezdései határozzák meg.
2. Az útmutató 23. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) Azokban az esetekben, amikor a jogalkotó az alkalmazható szankció mértékét
keretjelleggel, vagy százalékos mértékkel határozza meg, vagy felső határt ad meg a
bírság összegére [Art. 172. § (1)-(3), (7a), (8a)-(8b), (10)-(19), (20a), (20b), (20e),
(20g) bekezdések] a mérlegelés körében először a jogsértő magatartás értékelendő, a
jogellenes cselekmény súlyának (azaz lehetséges vagy beállt következményeinek)
mérlegelése után következhet az egyéniesítés, a szubjektív felróhatóság méltányosság
keretében történő értékelése. Az Art. 172. § (21) bekezdése előírja a mérlegelés során
az okozott adózási érdeksérelem figyelembe vételét, amelyet mint lehetséges vagy
beállt következményt, a jogellenes cselekmény súlyának megállapítása során
figyelembe kell venni.
Az adóhatóság ebben az esetben is köteles mérlegelni a mulasztás súlyát és
körülményeit a mulasztási bírság kiszabásánál, aminek az is lehet az eredménye, hogy
eltekint a szankció alkalmazásától. A mérlegelendő körülmények tekintetében
ugyancsak az a) pontban kifejtettek az irányadók.
ba) A jogsértő cselekmény súlyának a szankció mértéke megállapítása szempontjából
történő mérlegelése körében értékelendő körülmények pl.: amennyiben az adózó
mulasztását kizárólag az állami adó- és vámhatóság, a KSH , stb. hivatalosan közzétett
téves állásfoglalása, vagy hibás kitöltési útmutató eredményezte, illetőleg az
adóhatóság egyedi ügyre adott téves állásfoglalása okozta (feltételezve, hogy a
ténylegesen fennálló tényeket teljes mértékben közölte az állásfoglalást kérő), a bírság
korlátlanul mérsékelhető.

2

bb) Az egyéniesítés, a szubjektív felróhatóság méltányosság keretében értékelendő
körülmények körében az a) pontban felsoroltak alkalmazhatók.
3. Az útmutató a következő, 41a ponttal egészül ki:
41a A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
kötelezettség megszegése üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén [Art. 172. §
(8b)]
Ha az adózó a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
kötelezettségét megszegte, az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az
üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén üzletlezárást helyettesítő bírságot
állapíthat meg. Ezen jogsértés ismételt elkövetése esetén az üzletlezárást helyettesítő
bírságot minden alkalommal meg kell állapítani. A kiszabható bírság felső határa
magánszemély adózó esetében 200 ezer forint, más adózó esetén 500 ezer forint.
4. Az útmutató 46. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) A bírság alapja a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete, melynek
meghatározása során figyelemmel kell lenni az adózó által a feltöltésre előírt
határidőig megfizetett előleg összegére is. A bírságalap meghatározása során az adóév
végéig, de a feltöltési kötelezettség esedékességét követően megfizetett előleget
figyelmen kívül kell hagyni, azonban ez a körülmény a bírság mértékének
meghatározása során adózó javára értékelhető. A bírságalap meghatározása során
figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a
mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított
nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. A bírság mértéke a
bírságalap 20%-áig terjedhet.
5. Az útmutató 56b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
56b. A pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megsértése [Art. 172. §
(20g)]
Az állami adóhatóság 10 millió forintig terjedő mulasztási bírságot köteles kiszabni, ha
a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazását, a forgalmazási
engedély visszavonását követő továbbforgalmazását, továbbá engedélyezettől eltérő
pénztárgép, taxaméter forgalmazását állapítja meg.
Amennyiben a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével,
szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb
módon történő megszegésére kerül sor, úgy az adóhatóság a magánszemély
kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem
magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
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6. Az útmutató lezárásának időpontja: 2014. január
7. Jelen útmutató az aláírás napjától alkalmazható.
Budapest, 2014. január 24.

