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Adókötelezettségek 

 önadózás és képviselet 

 bejelentkezés és változás-bejelentés 

 bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás 

 iratok, bizonylatok és nyilvántartások 

megőrzése  

 pénzforgalmi számlanyitás  

 bevallási kötelezettség 

 adó- és adóelőleg fizetési kötelezettség 
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Állandó meghatalmazott lehet 

Jogi személy és egyéb 
szervezet esetén 

 a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú 
tag, foglalkoztatott, 

 kamarai jogtanácsos, 

 ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi 
jogász, 

 adószakértő, okleveles adószakértő,  

 adótanácsadó, 

 könyvelő, könyvvizsgáló,  

 számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy 
adótanácsadásra jogosult gazdasági 
társaság, illetve egyéb szervezet törvényes 
vagy szervezeti képviselője, 
foglalkoztatottja, tagja, 

 környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos 
ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel 
rendelkező személy is, 

 a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 
jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki 
ügyintéző szakképesítéssel rendelkező 
személy is 

Egyéni vállalkozó esetén 

 bármely - képviseletre 
alkalmas - nagykorú 
személy is képviselheti 
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Bejelentési kötelezettség 

 Adóköteles tevékenységet 
csak a NAV-hoz 
bejelentkezett, adószámmal 
rendelkező adózó folytathat.  

 Bejelentkezést követően 
adatbejelentés: 

• Nyilvántartást vezető szervhez 
(„egyablakos” rendszer) vagy 
közvetlenül a NAV-hoz 

• Tevékenységenként és adózói 
körönként eltérő lehet 

Egyéni vállalkozó adat- 

és változásbejelentő 
18T101E 

Gazdasági társaság adat- 

és változásbejelentő 
18T201T 

Civil szervezet adat- és 

változásbejelentő 
18T201CSZ 

Biztosítottak adatairól 

szóló bejelentés 
18T1041 

EKAER szám http://EKAER.nav.gov.hu 

Adatlap a pénztárgép 

regisztrációhoz szükséges 

egyedi azonosító 

igényléséhez 

PTGREG  

Önellenőrzés bejelentése 18ONELLB 

Jöt. szerinti 

tevékenységek 

nyilvántartásba vételére  
NAV_J37  

http://ekaer.nav.gov.hu/
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Változás-bejelentési 
kötelezettség 

 minden olyan változást,  

 amelyről nem értesül a NAV az 
„egyablakos” rendszeren keresztül, 

 15 napon belül,  

 az előírt nyomtatványon,  

 jellemzően azonos nyomtatványon, 

 főszabály szerint elektronikusan. 
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Bizonylatok, könyvvezetés, 
nyilvántartás 

A jogszabályban előírt 
bizonylatot, könyvet, 
nyilvántartást (elektronikus 
formában is) úgy kell kiállítani, 
illetve vezetni, hogy az az 

 adó alapjának,  

 az adó összegének, 

 a mentességnek, a 
kedvezménynek,  

 a költségvetési támogatás 
alapjának és összegének,  

 ezek megfizetésének, illetve 
igénybevételének 
megállapítására, 
ellenőrzésére alkalmas 
legyen.  

 A vállalkozás formája, 
választott adózási mód 
meghatározza a 
könyvvezetési 
szabályokat 

 Jellemzően a számviteli 
törvény , egyéni 
vállalkozók esetében a 
személyi 
jövedelemadóról szóló 
törvény határozza meg  

 Fontos közös szabályok 
az adózás rendjéről szóló 
törvényben  
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Iratok, bizonylatok és 
nyilvántartások megőrzése 

 Mikor kell bejelenteni? 

Ha az nem azonos az adózó 
székhelyével. 

 Hol kell őrizni?  

A NAV-hoz bejelentett helyen  

 18T101E/18T201T/18T201CSZ 

 Meddig kell megőrizni? 

 adózás rendjéről szóló törvény 
szerint: 5 év 

 számviteli törvény szerint: 8 év 

 Kinek kell megőrizni? 

Az adókötelezettség megszűnése esetén az 
iratokat ugyaneddig az időpontig megőrzi:  

a) a jogi személy jogutódja vagy 
jogszabályban, határozatban erre 
kötelezett,  

b) a közkereseti társaságnál és a 
betéti társaságnál a jogszabályban 
meghatározott személy.  

c) a természetes személy az iratait 
maga köteles megőrizni. 

 

Elektronikus megőrzés: 
ha online hozzáférést 
biztosítva, 
elektronikusan őrzi meg, 
köteles ellenőrzés esetén 
az adóhatóság részére az 
elektronikus hozzáférést, 
letöltést biztosítani. 
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Pénzforgalmi számlanyitási 
kötelezettség  

 Ki kötelezett? 

• belföldi jogi személy 
és 

• az ÁFA fizetésére 
kötelezett természetes 
személy/egyéni 
vállalkozó 

 Mi a kötelezettség?  

• legalább egy belföldi 
pénzforgalmi számlával 
kell rendelkeznie.  

 Mikortól?  

• az adószámának 
közlésétől számított 
15 napon belül. 

Köteles: 
 bevallásában, valamint 

kiutalási kérelmében 
feltüntetni a pénzforgalmi 
számla számát, amelyre a 
költségvetési támogatás 
kiutalását kéri 

 pénzeszközeit pénzforgalmi 
számlán tartani,  

 pénzforgalmát pénzforgalmi 
számlán lebonyolítani 
(adófizetés!) 

 ennek érdekében pénzforgalmi 
számlaszerződést kötni.  
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Adóbevallás I. 

Hibátlan bevallás 

 előírt időszakonként 

 adót adónként 

 költségvetési támogatást támogatásonként 

 előírt bevallási határnapig 

 megfelelő nyomtatványon 

 az adó megfizetése az adóbevallást nem 
pótolja 
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Adóbevallás II. 

Hibás bevallás 
 Hibás az a bevallás, amelynél 

 számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak 
van helye, vagy  

 a bevallás adóhiányt nem eredményező hiányosságát az 
adóhatóság tárja fel. 

 Amennyiben a bevallás benyújtása megfelelő időben 
és nyomtatványon megtörtént, de a benyújtást 
követően derül ki, hogy hibát tartalmaz, a következő 
esetek fordulhatnak elő: 

 Adóhatósági kijavítás 

 Adózói javítás (helyesbítés) 

 Önellenőrzés (ismételt önellenőrzés) 
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Adóbevallás III.  

 Adóalap/adó változással nem jár  

 Jellemzően elírás, számítási 
hiba történt 

 A hibát nyilvántartásba kell venni 

 Célja: az elírás korrekciója 

 Elévülési időn belül 

 Nem könyvelődik adószámlára! 

 Költséggel nem jár 

 Adóalap/adó változással jár  

 Az adóalapját, az adót, a költségvetési 
támogatást nem a jogszabálynak 
megfelelően állapította meg, vagy 

 Bevallása számítási hiba vagy más elírás 
miatt az adó, költségvetési támogatás 
alapja, összege hibás 

 A hibát nyilvántartásba kell venni 

 Célja: teljes adatcsere 

 NAV ellenőrzésének megkezdését 
megelőzően, elévülési időn belül lehet 

 Adószámlára könyvelődik! 

 Fizetendő adókülönbözet esetén 
önellenőrzési pótlék keletkezik 

Adózói javítás (helyesbítés) Önellenőrzés 
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Adóbevallás IV. 

Önellenőrzés  
Önellenőrzéssel az adóalapot, az 
adót, a költségvetési támogatást 

  a kötelezettség eredeti 
időpontjában hatályos 
szabályok szerint, 

  a helyesbítendő adóra előírt 
bevallási időszakra,  

 az elévülési idején belül lehet 
helyesbíteni!  

 Olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is 
helyes bevallást adott volna be. 

 Mentesül  

 az adóbírság, 

 mulasztási bírság alól, 

 késedelmi pótlék alól. 

 Önellenőrzés bejelentése (18ONELLB) 

Az önellenőrzés = az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás  

+ az önellenőrzési pótlék megállapítása,  

+ a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a 
pótlék bevallása és 

+ egyidejű megfizetése, és az adó, költségvetési támogatás igénylése. 
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Adóbevallás V. 

Késett bevallás 

•a bevallási határidőre 
nem került sor a 
benyújtásra 

•valami akadályozza a 
benyújtást 

•akadályoztatás megszűnését 
követően köteles pótolni az 
adóbevallást, a késedelem 
igazolására vonatkozó 
kérelmet a bevallással 
egyidejűleg kell 
benyújtani. 

•ha a bevallással 
egyidejűleg a 
befizetés is 
késedelmes 

•Késedelmi pótlék 
fizetési kötelezettség 
keletkezik 
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Mulasztási bírság 
Bevallás (más adókötelezettség) nem vagy késedelmes teljesítése 

 Az adókötelezettség megsértésének általános következménye a mulasztási bírság kiszabása.  

 A kötelezettség megszegésének minősül  
 a kötelezettség hibás, 
 hiányos,  
 valótlan adattartalommal történő, vagy  
 késedelmes teljesítése, illetve  
 teljesítésének elmulasztása.  

 Mértéke:  

 Hiánypótlásra felhívás 15 napos határidő tűzésével (kivéve: bejelentkezési kötelezettség, 
foglalkoztatotti bejelentés, gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos 
bejelentés, EKAER bejelentés) 

 A határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy 50 000 forint, a nem természetes 
személy 100 000 forint, újabb határidő eredménytelen eltelte esetén 200 000 és 500 000 forint 
mulasztási bírság 

 egyedi eseteket a törvény tartalmazza 

 A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a 
kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. => igazolási kérelem 

 A mulasztási bírság kiszabásánál a NAV az adózó javára vagy terhére is értékeli a 
körülményeket! 

 Mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, ha a jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására 
jutásától számított egy év eltelt (kivéve ellenőrzés esetén). 
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Adó megfizetése I. 

 Általában az adó alanya 
fizeti. 

 Esedékességig, amit törvény 
ír elő. 

 Minden adónemnek 
elkülönített számlaszáma 
van, és amelyekre az egyes 
adónemet érintő 
kötelezettséget kell 
teljesíteni. 

 Elérhető: NAV honlapján 

Mi 
történik? 

Tud 
fizetni 

Nem 
akar 

fizetni 

Nem 
tud 

fizetni 
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Adó megfizetése II. 

Ha időben fizet 
Az adóhatóság az adózókat minősíti annak érdekében, 
hogy adózók által tanúsított  magatartást az adóhatóság az 
egyes eljárások során figyelembe tudja venni. 

 legalább 3 éve folyamatosan működik 

 Az elmúlt 5 évben (+ tárgyévben) a NAV által, terhére 
megállapított összes adókülönbözet maximum a 
tárgyévi adóteljesítményének 3%-a; 

 Az elmúlt 4 évben (+ tárgyévben) a NAV nem indított 
ellene végrehajtási eljárást; 

 Az elmúlt 5 évben (+ tárgyévben) nem áll(t) csőd-, 
felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;  

 Nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó 
nettó adótartozással; 

 Az elmúlt 5 évben (+ tárgyévben) nem áll(t) 
adószám törlés hatálya alatt; 

 A NAV által kiszabott (tárgyévet megelőző 2 évben 
esedékessé vált) mulasztási bírság összege nem 
haladta meg  az adózó tárgyévre megállapított 
adóteljesítményének 1%-át; 

 Nem minősül kockázatos adózónak;  

 A tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív. 
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 A közzétételt megelőző hónap utolsó 
napján nincs a NAV-nál nyilvántartott 
nettó tartozása, valamint köztartozása;  

 A közzétételt megelőző hónap utolsó 
napján nincs behajthatatlanság címén 
nyilvántartott és el nem évült tartozása;  

 A nyilatkozata alapján a közzétételt 
megelőző hónap utolsó napjáig esedékes 
bevallási és befizetési kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz vagy tett;  

 Csődeljárás, végelszámolás, 
kényszertörlési illetve felszámolási 
eljárás alatt nem áll;  

 Csoportos adóalanynak nincs ÁFA tartozása;  

 Adó megfizetésére kötelezettnek nem 
minősül. 
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Adó megfizetése III. 

 Tartós nem fizetés esetén, 
ahogy a jogkövető 
magatartásnak, ennek is 
vannak gazdasági és adójogi 
következményei: 

- Kedvezőtlenebb eljárási 
szabályok 

- Megjelenés a NAV honlapon 
közzétett adatbázisokban 

- Adóhiányosok 

- Hátralékosok 

- Végrehajtás alatt állók 

Végrehajtási 
eljárás 

Késedelmi 
pótlék 

Kockázatos 
adózó 
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Fizetési nehézség 

Megoldás? 
• Fizetési kedvezmény iránti kérelem 

Mit lehet 
kérni? 

• Részletfizetés 

• Mérséklés vagy elengedés 

• Fizetési halasztás 

Ki kérheti? 

• Egyéni vállalkozó 

• Jogi személy 

• Egyéb szervezet 

Hogyan 
kérhető? 

• Kérelemre*: 

• FAG01 

• FAM01 

Mennyibe 
kerül? 

• Illetékmentes: Egyéni vállalkozó, megbízható adózó 

• 10 000 Ft: Gazdálkodó szervezet 

* Elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózó elektronikus úton 
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Elektronikus ügyintézés 
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s • A NAV 

alapértelmezett 
kapcsolattartási 
módként az 
elektronikus 
ügyintézést 
alkalmazza 

• Megkönnyíti a 
kapcsolatfelvételt 

• Minden 
kézbesítésre szánt 
küldemény 
biztonságos és 
hiteles tárhelyre 
érkezik. 
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• Kommunikáció: 

• Cégkapu: 
gazdálkodó 
szervezetek 

• Ügyfélkapu: 
egyéni 
vállalkozók, 
adószámmal nem 
rendelkezők civil 
szervezetek 
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• Ingyenes, 
hitelesített 
üzenetküldő 
alkalmazás, mely 
elektronikus úton 
összeköti az 
Ügyfélkapuval 
rendelkező 
ügyfeleket pl. NAV-
val is 

• A legtöbb 
ügytípushoz az NAV 
formanyomtatványt 
rendszeresít (eBev) 
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• Adóhatóság által 
létrehozott 
szolgáltatás 

• Ügyfélkapu 
regisztrációval 
rendelkezőknek 

• Számos 
szolgáltatás (pl.): 

• Bevallások 
lekérdezése 

• Adószámla 
egyenleg 
megtekintése 

• Biztosítotti és 
járulékadatainak 
lekérdezés 

• Törzsadatok  

• Jogosultságok 
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Ügyfélkapcsolati lehetőségek 
Hogyan léphet velünk kapcsolatba? 

 
www.nav.gov.hu 

Honlapunkon 

NAV Infóvonal 

1819 

Telefonon 
általános ügyben 

 NAV ÜCC 

(80) 20-21-22 

Telefonon 
konkrét ügyben 

@ NAV Főlap / 

Kapcsolat / 

Email küldése 
http://www.nav.gov.hu/nav/e-

ugyfsz/e-ugyfsz.html 

E-mailben 

 
Postai úton 

 
Időpontfoglalás 

 

Személyesen 
ügyfélkapcsolati 

pontjainkon 
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A NAV honlapja és 
az eBev 

szolgáltatások 
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Köszönjük  
megtisztelő  
figyelmét! 

www.nav.gov.hu  

http://www.nav.gov.hu/

