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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte az 

adózók minősítését.  

Mint ahogyan arról korábban a 2015. 

novemberi hírlevelünkben részletesen írtunk, 

2016. január 1-jétől két speciális adózói 

kategória került bevezetésre, mely alapján az 

adózó lehet megbízható vagy kockázatos. E 

kategóriákhoz különböző jogkövetkezmények 

kapcsolódnak. A megbízható adózók 

kedvezőbb, míg a kockázatos adózók szigorúbb 

elbírálásra számíthatnak az adóhatóság 

részéről. Azon adózókra pedig, akik egyik 

speciális kategóriába sem tartoznak, továbbra 

is az általános szabályok az irányadók. 

Az adóhatóság negyedévente végzi el a 

minősítést, a negyedév utolsó napján 

rendelkezésre álló adatok alapján. A minősítés 

a negyedévet követő második hónap első 

napján lép hatályba, tehát idén először 2016. 

május 1-jén.  

Az első negyedéves minősítésről az adóhatóság 

értesítést küld az adózók elektronikus 

értesítési tárhelyére. A minősítés Ügyfélkapun 

történő lekérdezésére csak a 2016. második 

negyedévet követően lesz lehetősége az 

adózóknak. Fontos, hogy amennyiben az 

adózó vitatja a minősítést, kifogást nyújthat be 

ezzel kapcsolatban az adóhatósághoz. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, 

kérjük, forduljon kapcsolattartó partneréhez. 

 

 

The National Tax and Customs Authority has 

started classifying taxpayers. 

As we described in detail in our November 2015 

newsflash, as of 1 January 2016, the National 

Tax and Customs Authority introduced two 

special categories into which to classify 

taxpayers: “reliable” or “risky.” The two 

categories have different legal consequences. 

Reliable taxpayers will be treated more 

positively, while risky taxpayers will be treated 

more strictly than under the general rules. 

Taxpayers not in either of these categories will 

continue to be subject to the general rules. 

 

The tax authority will update its classification 

quarterly, based on data available on the last 

day of each quarter. The classification come 

into effect on the first day of the second month 

following the given quarter, for the first time 

on 1 May 2016. 

The tax authority will notify the taxpayers 

concerned of their category for the first quarter 

electronically. After the second quarter of 2016, 

taxpayers will be able to query their category 

via the Client Portal (Ügyfélkapu). Taxpayers 

who dispute their classification may submit an 

objection to the tax authority. 

 

If you have any questions please contact your 

usual relationship partner. 
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