
 
 támogató eljárást indít, vagy
ellenőrzésre kiválaszt, vagy
értesíti a NAV nyomozó hatóságát.

a kapcsolatfelvétel során szakmai támogatást nyújt a javításhoz, vagy
önellenőrzésre felhív, amelynek közlésétől 30 napig:

a.   Kockázatelemzés

Az adózóról és a partnereiről már a NAV rendelkezésére álló és más hatóságtól
(jellemzően földhivatal, gépjármű-nyilvántartás stb.) kapott vagy bekért adatok
összevetése és kiértékelése alapján történik. Ha az eredmény ’kockázatos’, az 
 adó- és vámhatóság:

b.   Támogató eljárás

Fontos, hogy a részvétel önkéntes! Szem előtt kell tartani, ha az adózó nem
működik együtt, akkor az eljárás sikertelennek minősül, ezért később elrendelhető
az ellenőrzés.

A támogató eljárásban a NAV:

      - az ellenőrzés nem kezdhető meg az érintett adónemre és időszakra,
      - ha kiutalást érint, akkor annak a határideje szünetel.

A lényeg: a támogató eljárás során rendezett jogsértések miatt nincs helye
szankciónak!
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Az alábbi dokumentum 2021. szeptemberében készült, az ekkor hatályban lévő törvényeknek
megfelelő tájékoztatást tartalmazza.



 

2. Képviselő feladatai

Fontos, hogy a szervezet nevében szabályosan csak ún. képviseleti joggal rendelkező személy
járhat el! (a törvényes képviselő(k) személyesen vagy meghatalmazott eseti / állandó
meghatalmazás alapján)

az ellenőröket azonosítani az igazolványuk alapján

a megbízólevél alapos átnézése

a.   Ellenőrökkel kapcsolatos teendők

Mindegyik revizor rendelkezik vele, tartalmazza a fényképüket, nevüket és az
azonosító adataikat. Figyelem: az igazolvány önmagában nem jogosít fel
ellenőrzés lefolytatására! (A pénzügyőrök helyzete speciális!)

Az ellenőrzés típusa meghatározza a vizsgálat terjedelmét, az érintett
személyeket, iratokat, helyszíneket.

A megbízólevél főszabályként tartalmazza az eljáró igazgatóság megnevezését és
az ellenőrzés típusát (ez behatárolja az érintett adókötelezettséget, adónem(ek)et,
időszakot).

Az ún. általános megbízólevél kizárólag az eljáró igazgatóság megnevezését, a
revizor nevét és a megbízólevél érvényességét tartalmazza. Specialitása, hogy az
ezzel rendelkező ellenőr az ország teljes területén (!) jogosult eljárni.

Vannak olyan különleges ellenőrzés típusok, amely során előzetesen, illetve
egyáltalán nem kerül sor a megbízólevél átadására! Ekkor az ellenőrzés alatt a
revizor személye is rejtve marad.

2



 

az érintett személyek tájékoztatása: ezek tipikusan a munkavállalók, a
könyvelő és a jogi képviselő (ha van)

folyamatos kapcsolattartás: az ellenőrökkel, jogi képviselővel, munkatársakkal

az adóhatósági iratokat részletesen áttekinteni, tartalmukat ellenőrizni,
szükség esetén (különösen hiba, elírás, valótlan tény, jogszabálysértés)
észrevétellel, kifogással, jogorvoslattal élni

az ellenőrök részére átadott iratokról másolat, jegyzék készítése: a későbbi
félreértések elkerülése érdekében elengedhetetlen! A lényeg, hogy az adott
dokumentum beazonosítható legyen.

együttműködési kötelezettség terjedelmének tisztázása,

adott helyzetben felmerülő ún. tanúvallomástételi akadályok,

az ellenőrök és a civil szervezet jogainak és kötelezettségeinek, ezek konkrét
tartalmának, terjedelmének megismerése,

adóhatósági iratok értelmezése,

észrevétel, kifogás, jogorvoslat esetén.

b.    Az eljárás során

Kiemelten fontos feladat, mert ha elmulasztják, akkor általában később már       
 nem, vagy csak nehézségek árán pótolható ez a cselekmény!

c.   Szükség esetén jogi képviselő értesítése, igénybevétele

Különösen hasznos lehet:
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a köztartozásmentes adózói adatbázis

adóhiányosok listája

a.   Mit veszíthet a szervezet?

Ez a NAV honlapján közzétett, havonta felülvizsgált adatbázis, mely azokat az
adózókat tartalmazza, akik:
- esedékes bevallási, befizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítik,
- nem állnak csőd-, kényszertörlési-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt és
- nem rendelkeznek a NAV-nál nyilvántartott nettó tartozással, köztartozással.

Lényeges, mivel számos pályázat során feltétel, hogy a szervezet szerepeljen
ebben az adatbázisban. A felvételt külön kérni kell, a törlés viszont automatikus,
ha már nem felel meg a szervezet a követelményeknek. Visszamenőleg is
lekérdezhető az adatbázis!

Ez a NAV honlapján közzétett, negyedévente frissülő adatbázis a 180 napon
keresztül folyamatosan fennálló, meghatározott összeget meghaladó tartozással
rendelkező adózókat tartalmazza.

b.   Hogyan mentesülhet a jogkövetkezmények alól?

Feltétele, hogy az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen
közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint jár el az adózó.

Fontos, hogy a revizorok által megállapított adóhiány megfizetésének
kötelezettsége alól ez sem mentesít!

3. Mire figyeljünk kiemelten? 
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lefoglalás: a szervezet tulajdonában álló vagyontárgyak jegyzőkönyvben
történő összeírásával történik a kiszabott bírság összegének biztosítására.

üzletlezárás: az üzlet ajtajának 12-30-60 nyitvatartási napra történő
lepecsételésével jár. Egy esetleges fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtják
mulasztási bírság kiszabása mellett.

adószám törlése: határozattal történik, amelyet a nyilvántartó szerv (civil
szervezetek esetén a bíróság) is megkap, valamint a NAV a honlapján is
közzéteszi. Több hátránnyal is járhat, ennek hiányában például nem
végezhető számos tevékenység.

ideiglenes biztosítási intézkedés: az érdemi döntéshozatal előtt – vagyis még az
ellenőrzés folyamán – alkalmazható. Az alapját az jelenti, hogy a revizorok
szerint megalapozottan feltételezhető, hogy az elrendelhető kötelezettség
későbbi teljesítése veszélyben van.

biztosítási intézkedés: a meghatározott kötelezettség (általában fizetés)
teljesítési határidejének lejárta előtt alkalmazható, ha a követelés későbbi
kielégítése valószínűsíthetően veszélyben van. 

c.   Mit kockáztat?

Az alkalmazható intézkedések lehetnek:

Speciális intézkedések – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak!
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adóhiány

adóbírság: mértéke az adóhiány vagy jogosulatlan igénylés 50%-a
főszabályként.Kiemelt esetben 200% és a kiszabása nem mérsékelhető, illetve
mellőzhető, ha összefügg bizonylatok, könyvek, nyilvántartások
meghamisításával, felhasználásával, megsemmisítésével.

mulasztási bírság: jogszabályban meghatározott kötelezettség megszegése
esetén kerül rá sor. Nincsen akadálya annak sem, hogy több kötelezettség
megszegése miatt egymás mellett több bírságot is kiszabjanak!

késedelmi pótlék: mértéke a jegybanki alapkamat + 5% éves szinten, ezt
levetítik minden ún. hátralékos napra.

Pénzügyi következmény – vagyis fizetési kötelezettség keletkezik
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az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.)
kormányrendelet (Air. Vhr.)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
szóló 485/2015. (XII.29.) kormányrendelet (NAV kormr.)
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.)
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.)
kormányrendelet (Eüsztv. vhr.)

A nonprofit szervezetek adózásának alapvető szabályairól (13. sz.)
Bevallási, adófizetési információk (24. sz.)
Jogosultság az szja 1%-ra (26. sz.)
Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai
adóügyekben (32. sz.)

a.   A vonatkozó főbb jogszabályok

Az egyes adónemek (például áfa, társasági adó, illeték stb.) speciális szabályai
külön törvényekben találhatóak!

b.   fontosabb NAV információs füzetek

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021 

4. Hasznos

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021

