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Adóigazgatási eljárás és a 
büntetőeljárás kapcsolata

Dr. Németh Zoltán

A 2022. Január 1-jén hatályba lépő módosítások 
tükrében
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BŰNÜGYI LETÉTI SZÁMLA 

KÉTSZERES ELVONÁS TILALMA
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KÉTSZERES ELVONÁS TILALMA
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Jogszabályi háttér (BTK)

Költségvetési csalás
396. § (1) Aki
a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást 
tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,
b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy
c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

A vagyonelkobzás
74. § (1) Vagyonelkobzást kell elrendelni arra
a) a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy
azzal összefüggésben szerzett,
d) a vagyonra, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal
összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett,
(2) A vagyonelkobzást el kell rendelni arra a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során
vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra is, amellyel más gazdagodott. Ha gazdálkodó szervezet gazdagodott
ilyen vagyonnal, a vagyonelkobzást a gazdálkodó szervezettel szemben kell elrendelni.
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Jogszabályi háttér (Art)

144. § [Utólagos adómegállapítás]
(1) Az adóhatóság utólag, határozatban állapítja meg az adóellenőrzés során feltárt adókülönbözetet. Törvény az 
adóhatóságot más esetekben is kötelezheti az adó megállapítására. A határozat meghozatalára nyitva álló határidő 
utólagos adómegállapítás esetén hatvan nap, a hatósági eljárás kezdő időpontjának a jegyzőkönyv, kiegészítő 
jegyzőkönyv átadásának, kézbesítésének napját, adózói észrevétel esetén a jegyzőkönyvre tett észrevétel 
beérkezésének napját kell tekinteni.
(2) Nincs helye utólagos adómegállapításnak, ha az adót vagy a költségvetési támogatást önellenőrzéssel nem kell 
helyesbíteni.

146. §[Határozat utólagos adómegállapításról]
(1) Az utólagos adómegállapítás során az adóhatóság határozattal
a) adónként, költségvetési támogatásonként az egyes bevallási időszakokra, kivetéses helyi adó esetén adóévenként 
elkülönítve állapítja meg a bevallott, helyi adóban adatbejelentés alapján korábban megállapított, valamint bevallani 
vagy adatbejelentésben bejelenteni elmulasztott és az ellenőrzés eredményeként különbözetként feltárt adó, illetve 
költségvetési támogatás alapját, az adókülönbözetet, a következő időszakra átvihető követelés különbözetet, a 
költségvetési támogatás különbözetet, valamint az adókötelezettséget érintő jogszabálysértés jogkövetkezményeit,
b)  az adózót a terhére megállapított adókülönbözet és a jogkövetkezmények megfizetésére kötelezi azzal, hogy az 
adózó a befizetés teljesítésekor figyelembe veheti a befizetéskor az adott adónemen fennálló esetleges túlfizetését,
c) teljesítési határidő tűzésével rendelkezik az ellenőrzés során feltárt, könyvvezetési, nyilvántartási szabálytalanságok, 
illetve az adóköteles tevékenység ellenőrzése szempontjából jelentőséggel bíró mulasztások megszüntetéséről.
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A kétszeres elvonás tilalma
AJB-1084/2020. SZÁMÚ JELENTÉS:
Alkotmányos aggályokat vet fel, hogy az adóigazgatási eljárásban nincs lehetőség a vagyonelkobzás révén elvont vagyon 
figyelembe vételére
Ugyanazon tényállás alapján, ugyanarra az adókötelezettségre tekintettel kétszer is elvonja ugyanazt a vagyont

95. BK VÉLEMÉNY A VAGYONELKOBZÁS EGYETEMLEGES ALKALMAZÁSÁNAK TILALMÁRÓL, ILLETVE A RÉSZESEKKEL SZEMBENI 
ALKALMAZÁSÁRÓL
„Azonban a kétszeres elvonás tilalmára tekintettel akkor, ha a költségvetési bevétel kapcsán eljárni jogosult hatóság az elkövetőt 
vagy azt a gazdálkodó szervezetet, amelyik a vagyonnal gazdagodott, a kiesett bevétel megfizetésére, a jogosulatlanul igénybe
vett kedvezmény visszafizetésére, illetve a jóváhagyott céltól eltérően felhasznált pénzeszközök visszafizetésére már kötelezte,
vagyonelkobzás alkalmazásának nincs helye.”
Adóigazgatási eljárásban nincs jogalapja a BK Vélemény alkalmazásának

RITKÁN ELŐFORDULÓ ESET
A probléma akkor merül fel, ha a büntetőeljárás előbb lezárul, mint az adóigazgatási eljárás
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK

IDŐBELISÉG
A büntetőeljárás időben 
elhúzódik, az ítélet rendkívüli 
jogorvoslat keretében is 
változhat

INFORMÁCIÓHIÁNY
Az ítéletről történő 
információszerzés a 
gyakorlatban nehézkes

Az egyes büntetőjogi tárgyú és 
ehhez kapcsolódóan egyéb 
törvények módosításáról szóló 
T/17438. számú törvényjavaslat 

A módosítások 2022. március 1-
jén lépnek hatályba

SZEMÉLYI ELTÉRÉS
A büntetőeljárás alá vont 
személy és az adózó nem 
feltétlenül esik egybe (pl. 
cég és a vezető 
tisztségviselője)
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Megoldás

UTÓLAGOS ADÓMEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSA
Adóhatóság mellőzi az adókülönbözet megfizetésére való kötelezését, ha

 az adózó erre vonatkozó kérelmet nyújt be, és csatolja a jogerős ítéletet,
 tényállás megegyezik,
 a vagyonelkobzást az adózóval vagy azzal szemben rendelték el, aki a vagyoni előnnyel gazdagodott

AZ ADÓKÜLÖNBÖZET MEGFIZETETTNEK MINŐSÜL
Feltéve, hogy az adóhatóság a kérelemnek helyt ad. A fenti körülményeken kívül mást az adóhatóság nem vizsgálhat, mérlegelési jog nem illeti 
meg.

UTÓLAG IS ÉRVÉNYESÍTHETŐ 
Az utólagos adómegállapítás során a határozatban, utóbb a határozat módosításával, adómegállapításhoz való jog elévülésén túl a 
végrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy megszünteti az adóvégrehajtáshoz való jog elévülési idején belül
Ha az utólagos adómegállapításról már döntést hozott, a kérelem elutasításáról külön döntést hoz az adóhatóság, amellyel szemben 
jogorvoslatnak van helye 
Visszamenőleg is alkalmazható lesz
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Jogszabályi háttér (BTK)

Költségvetési csalás

396. § (1) Aki
a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában 
mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,
b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy
c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)-(6) bekezdésében meghatározott
költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti. Ez a
rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekményt bűnszövetségben vagy különös
visszaesőként követik el.
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Jogszabályi háttér (Art)

67. § [Megfizetés bűncselekmény esetén]
(1) Az állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a költségvetést károsító [a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 395. §, 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályos, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 309. §, 310. § szerinti] bűncselekmény
elkövetője által a büntetés korlátlan enyhítése érdekében teljesített, a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátránnyal, kárral
megegyező mértékben megfizetett összeget.

68. §[Elszámolás bűncselekmény esetén]
(1) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett 

bűncselekményre tekintettel az elkövető által befizetett összeget az adóhatóság átvezeti azon adózó adószámlájára, 
amelynek a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti átvezetésnek lenne helye, de az bármely okból nem lehetséges – különösen, ha az adózó 

megszűnt, vagy ha az adózóval szemben nem folytatott az állami adó- és vámhatóság a büntetőeljárással érintett 
adónemmel és időszakkal összefüggésben ellenőrzést, vagy ha a terhére nem tett megállapítást –, az elkülönített számlára 
megfizetett összeget – a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével – át kell utalni a kincstár által vezetett külön 
költségvetési számlára. A kincstár számlájára átutalt összeg a központi költségvetés bevételét képezi.
(3) Ha a büntetőeljárás eredményeként nem állapítják meg a bűnügyi letéti számlára megfizetést teljesítő természetes 
személy büntetőjogi felelősségét, vagy alacsonyabb elkövetési értéket állapítanak meg, mint amennyit a bűnügyi letéti 
számlára korábban megfizetett, akkor az előbbi esetben a megfizetett összeg, az utóbbi esetben pedig a többletként 
jelentkező különbözet visszatérítésére akkor kerülhet sor, ha a természetes személynek nincs köztartozása. Ugyanígy kell eljárni 
azokban az esetekben is, amikor az (1) bekezdés szerinti adózónak – önkéntes teljesítés vagy eredményes végrehajtás 
következtében – már nem áll fenn adótartozása, azonban az elkövetőnek köztartozása van.
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Bűnügyi letéti számla

VAGYONI HÁTRÁNY MEGTÉRÍTÉSE JOGÁGANKÉNT MÁST JELENT
Eltérő feltételek mellett minősül megtérítettnek a vagyoni hátrány büntetőjogi, adójogi és költségvetési szempontból

INFORMÁCIÓHIÁNY
Nem áll rendelkezésre információ az ítélethozatalról és annak tartalmáról

BEAZONOSÍTÁSI PROBLÉMÁK
A befizető személye nem minden esetben állapítható meg egyértelműen

A SOK MILLIÁRD FORINTOS PROBLÉMA 

A JOGOSULT AZONOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK
Nem minden esetben állapítható meg, hogy ki jogosult a befizetett összegre
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A szabályozási logika átalakítása

KÖZREMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ELŐÍRÁSA
Nyilatkozattétel arról, hogy kinek a javára, kivel szemben fennálló kötelezettséget teljesít, ha ezt elmulasztja, és nem azonosítható a 
befizetés, összeg átutalása a Kincstárba

KÖVETELÉS ÉS A BÜNTETŐJOG FELELŐSSÉG ELVÁLIK EGYMÁSTÓL
Azonosítani kell, hogy milyen tartozás fedezetéül szolgál, és a befizetést át kell vezetni a megfelelő adószámlára vagy át kell utalni a 
jogosult szerv részére, ha nem azonosítható, akkor átutalás a Kincstárba

NEM KELL MEGVÁRNI A BÜNTETŐJOGI ÍTÉLETET
A követelés jogalapja független a büntetőjogi felelősségtől, az akkor is fennáll, ha az érintettet felmentik. A számla nem letéti számla !!!

MIÉRT SZÜKSÉGES, HOGY LETÉTI SZÁMLA LEGYEN?

VISSZAFIZETÉS
Csak akkor, ha felmentik, a követelés jogalapja nem volt azonosítható, az érintett kérelmezi a visszafizetést, és nincs köztartozása

TÖBBES BEFIZETÉS NEM AKADÁLY
Büntetőjogi logika érvényesül
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Átmeneti rendelkezések

A MÓDOSÍTÁST A MÁR BEFIZETT ÖSSZEGEK TEKINTETÉBEN IS ALKALMAZNI 
KELL
6 hónap áll az érintett rendelkezésére, hogy a nyilatkozattételi kötelezettséget 
teljesítse

VISSZAIGÉNYLÉS
Ha az érintettet felmentik, és a követelésnek nincs jogalapja, a befizetett összeg 
visszaigényelhető, feltéve, hogy nincs köztartozása

ÁTVEZETÉS
A nyilatkozatnak megfelelően, ennek hiányában, ha  jogosult nem 
azonosítható Kincstárba. Ítélethozatal előtt is akár!! Az összeg a költségvetés 
bevételét képezi

Az egyes büntetőjogi tárgyú és 
ehhez kapcsolódóan egyéb 
törvények módosításáról szóló 
T/17438. számú törvényjavaslat 

A módosítások 2022. március 1-
jén lépnek hatályba
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KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
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