
Az adószám felfüggesztés extrém esete. (2011.08.28) 

A 2011. évben az adóhatóság közlése szerint megszaporodtak az adószám 
felfüggesztési esetek. Ezekben az ügyekben könnyű helyzetben van az adóhatóság, 
mert a méltánytalan és vitatható adószám felfüggesztések esetében is az adóhatóság 
törvényesen jár el. Ugyanis a törvényi szabályozás túl szigorú. Az Adózás rendjéről 
szóló törvény 24/A. § (1) bekezdés f) pontja szerint az adóhatóság felfüggesztheti az 
adószámot, ha az adózó egy évet meghaladóan tartozik. A törvény összeghatárt nem 
tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy akár 1 forint egy éven túli tartozás esetén is 
törvényesen felfüggeszthető az adószám. Ilyen eset a gyakorlatban számtalanszor 
előfordul. A folyószámlán megszűnt adónemen, például 144.Munkaadói járulék soron 
bármikor előfordulhat 1 forint tartozás. Ha a könyvelő rálegyint erre az 1 forintra, 
könnyen az adószám felfüggesztés sorsára juthat a cég.  
Idén januárig még ennél is szigorúbb volt az adószám felfüggesztés. Az adóhatóság 

jogszerűen felfüggeszthette az adószámot, ha az adózónak azért volt egy éven túli 

tartozása, mert adóhatóság által jogerősen engedélyezett fizetési kedvezményben 

(például részletfizetés) részesült. Ez utóbbi adószám felfüggesztési lehetősége az 

adóhatóságnak a törvény 2011-re érvényes módosítása miatt már megszűnt. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az adószám felfüggesztést elrendelő határozatot 

az adóhatóság hirdetményi úton közli, így az esetek többségében az adózó nem is 

szerez róla tudomást. Az adóhatóság sajnos kihasználja ezt a túl szigorú törvényi 

szabályozást: a jogerős adószám felfüggesztés ellenére havonta befogadja az 

elektronikus úton beküldött áfa bevallásokat, majd egy idő után ellenőrzést 

kezdeményez. Határozatában megállapítja, hogy az adószám felfüggesztés 

időszakában visszaigényelt áfa jogosulatlan visszaigénylésnek minősül. Az adóhiányon 

túl adóbírságot és késedelmi kamatot is felszámol. Sajnos az adóhatóság eljárása – 

bár megítélésem szerint erkölcstelen – jogszerű. 

Azonnali törvénymódosításra van szükség! 

A jelzett anomáliákat úgy lehetne kiküszöbölni, ha az egy éven túli adótartozás miatti 

adószám felfüggesztés előtt az adóhatóságnak kötelezően felszólító levelet kellene 

küldenie. Az adószámmal rendelkező adózók az elektronikus bevallás miatt 

ügyfélkapus regisztrációval is rendelkeznek, tehát a hirdetményi úton való 

közzétételbe bele kellene, hogy tartozzon, az adózó értesítése a határozatról 

ügyfélkapun keresztül. Így tudomást szerezhetne az adózó az adószám felfüggesztő 

határozatról és élni tudna jogorvoslati lehetőségével is. 
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