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Határozat
Füliipszállás, Kiskunság tér4.
Járdi Mihály, adőigazgatásiszáma: 61698086.2-23,6085
helyt adok és
kérelemnek
száma|attiszékhelyűadőző áIta|2009.május 2I-énelőterjesztett
engedélyezem
a hatérozat jogerőre emelkedéséneknapjától a személyi jövedelemadó (szja) előleg
megállapítísánál a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII.
törvény (továbbiakban: Szja tv.) IX. fejezetébenmeghatározottaktóleltérő,a kérelmező ríltal
fejlesztett ARONIC BérszrímfejtőésMunkaügyi Rendszer elnevezésűprogram algoritmusa
szerinti mó dszer a|kalmazását.
számitott 15 napon belül az Adó- ésPénztigyi Ellenőrzési
Ehatérozat ellen a kézbesítésétőI
Hivatal (APEH) Hatósági Főosáály Dél-alft'ldi Kihelyezett Hatósági osztá|yhoz címzett,de
az APEH Dél-alft'ldi Regionális Igazgatősága Eljarási ésAdóalany-nyilvantartasi Főosztály
Eljarási osztá|y l.-hez benffitandó fellebbezésnekvan helye.
A fellebbezésilletékköteles, melynek összege a fellebbezésselérintettvagy a vitatott összeg
minden megkezdett 10.000 forintja utan 400 forint, de legalább 5.000 forint, és legfeljebb
vezetett10032000-0|076064
500.000forint lehet,melyet az APEH Magyar Allamkincsté!ÍrLá|
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szálmu APEH Illetékbeszedésisziím|ájára kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget a
pénzforyalmi banksziímlanyitásrakötelezett adőzőnak belftjldi pénzforgalmi bankszám|áiaúI
adózónak
átutalással, pénzforgalmi bankszáÍnlanyitásra nem kötelezett
belft'ldi
postautalviínnyalvagy belftjldi bankszrímlájaÍő|történő átutalással kell teljesítenie. Adőző a
fellebbezésiilletéketaz APEH kijelölt ügyfelszolgá|atainá|bankkrírtyávalis megfizetheti.

INDoKoLÁs
Adőző kérelme 2009 . máj us 2I . napjan érkezettlgazgatőságunkra.
JáÍdi Mihály, adőző kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben kérte az Szja tv.-ben előírt
adóelőleg-megáI|apítasiszabályoktól eltérő _ az á|ta|a fejlesáett AROMC Bérszámfejtő és
Munkaügyi Rendszer elnevezésűprogram progÍam algoritmusa szerinti - szja előlegszrímítási
módszer alkalmazás ának az engedélyezését.
Kérelméhez mellékelte az á|tala kidolgozott előleg levonási módszer szátitását, annak
algoritmusát, az algoritmus magyarázatát,továbbá a program sziímítísimódszerétkétpéldrín
keresáÍil. Adőző nyl|atkozata ésa példak alapján, a módszer alkalmazasa eredményekéntaz
évvégénelszámolandó adókülönbözet mérséklődik.
AzSzjatv. 46. $ (6) bekezdéseszerint akiftzető, a munkáltatő az á||ani adóhatóság előzetes
engedélye alapjan az adóelőleg megállapításánál váIaszthatja a IX. fejezetben
meghatarozottaktól eltérő módszer alkalmazását. Az állami adóhatóság az engedélytakkor
adjameg,ha akiftzető, a munkáltató kérelmébenvalószínúsíti,hogy a javasolt módszer révén
az adőévi adó megállapításrínáljelentkező adókülönbözet mérsékelhető.Ha az állami
adóhatóság az e|őírt hataridőn belül a kérelem teljesítését
nem tagadta meg' a kérelemnek
helyt adó hatérozathoz(l:ződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Nem kell engedélyt
kérni olyan eltérő módszer vá|asztása esetén,amelynek alkalmazására szénnítástechnikai
program kidolgozójanak kérelméreaz áI|ani aclóhatóság engedélytadott.
A beadványból megállapítottam,hogy az a|ka|mazni kívant módszer haszná|ata révénaz
adókülönbözet az adóév végéremérséklődik,így a törvényben előín adóelőleg-megállapítási
szabályoktól eltérő szja előlegszámitási módszer a|kalmazását a rendelkező részbenfoglaltak
szerint engedélyeáem.
Tájékoztatom továbbá' hogy a törvényi előírások megváltoztatása esetén új engedély
szükséges,mivel az engedélv csak addig érvényes.amíg az alapiául szolgáló törvényi
feltételektovábbra is fennállnak. Ennek felelősségea program engedélyesét
terheli.
Hatátrozatom a fent hivatkozott jogszabá|yon valamint a kozigazgatási hatósági eljárás és
szo|gá|tatásáltalános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 72.$ (l) bekezdésén,illetve
az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:Art.) 123. $-an alapul.
Az e|jarő adóhatóság hatáskörét és illetékességét
az AÍ1..7I-72 $-a, valamint az Adó- és
PénzügyiEllenőrzési Hivatalról sző|ő 273l200to.(XII. 23) Korm. rendelet2. $-a, illetve a 11.
$ (1) bekezdésel3-16. $ és19. $ állapítjameg.
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jogot az Art. 136 $. (1) bekezdése
előterjesaésére
biztosítja,a fellebbezés
A fellebbezési
módját az Art
a fellebbezéselőterjesaésének
nyiwa álló hataridótArt. 136. $ (4) bekezdése,
l37. $ (1)bekezdésehatározzameg.
az illetékekrőlszóló többször módosított1990.éviXCIII. w.29. $' (2)
Az illetékmértékét
módját lgyanezen törvény 73. $ (3) bekezdése
bekezdése,míg az illeték megfizetésének
módjrárólaz Art.38. $ (1) bekezdése
állapítjameg' a fizetésikötelezettségekteljesítésének
szabáiyutől szóló 34/2007.(XII. 29.) PM
valamint az adóÍigyekelekEonikus intézésének
_
(1)
(2)
pontja
rendelkezik.
és
1
l.
bekezdése
rendeletl. $ d)
$
Kecskemét,2009.május 26.
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