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Idén is segít a NAVinfó!
A harminc esztendős 
Szuperinfó idén is bátran 
ajánlja a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatallal együtt-
működve megjelentetett  
NAVinfót, mely 2020-ban 
is segíti, hogy az adó-
zással kapcsolatos aktuális változások 
minél hatékonyabban kerüljenek át a 
gyakorlatba. Sőt az adózók is sok időt 
takaríthatnak meg, ha átlapozzák a ki-
adványt. Jó szívvel javasoljuk, hogy az 
esztendő egészében őrizzék meg, for-
gassák, és ajánlják másoknak is biza-
lommal.
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A 2019-ben szerzett 
jövedelem bevallása

1. ADÓBEVALLÁSI TERVEZET

Kinek készít a Nemzeti Adó-  
és Vámhivatal (NAV) automatikusan 
adóbevallási tervezetet?

A NAV elkészíti és 2020. március 15-
től ügyfélkapus azonosítással elérhetővé 
teszi a személyijövedelemadó-bevallási 
tervezetet az elektronikus felületen (Web-
NYK)

• a magánszemélyek,
• a mezőgazdasági őstermelőknek
• az áfafizetésre kötelezett 

magánszemélyeknek és
• az egyéni vállalkozóknak.

Ki kérheti az adóbevallási tervezet 
postázását?

2020. március 16-áig azok kérhetik 
a tervezet postázását SMS-ben, le-
vélben, telefonon, személyesen vagy 
elektronikusan, akik nem regisztrál-
tak az Ügyfélkapura, és önállóan 
nem nyújtották be 2019-re vonatko-
zó bevallásukat.

Milyen adatokat tartalmaz  
az adóbevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV a ma-
gánszemély munkáltatója, kifizetője által 
megadott adatok alapján készíti el. A ter-
vezet tartalmazza a magánszemély által az 
adóévben megszerzett,

• szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
• az ekho szerint adózó jövedelmet és 

annak adóját,
• az egyszerűsített foglalkoztatásból 

származó jövedelem adóköteles 
részét,

• a szociális hozzájárulási adó alapját 
képező jövedelmet és a fizetendő 
szociális hozzájárulási adót.

Mikor kell az adóbevallási tervezetet 
módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

• mezőgazdasági őstermelő volt, 
és e tevékenységéből adóköteles 
bevétele származott, kivéve, ha e 
bevételből nem kellett jövedelmet 
megállapítani és ezért, ezzel össze-
függésben bevallási kötelezettség 
nem terheli;

• áfafizetésre kötelezett magánszemély;
• egyéni vállalkozó;
• fizető-vendéglátó tevékenységére téte-

les átalányadózást választott;
• a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett 

adóelőleg-nyilatkozatában költség 
levonását kérte,

• csereügyletből származó jövedelmet 
szerzett;

• az adóelőleg-fizetésre vonatkozó 
szabályok szerint különbözeti bírság 
fizetésére köteles;

• nem kifizetőtől származó vagy 
egyébként olyan bevételt szerzett, 
amellyel összefüggésben az adó vagy 
az adóelőleg megállapítására maga 
köteles;

• a kifizető által megállapított adó 
módosítására az adóbevallásában 
jogosult;

• jövedelme külföldről származott, vagy 
külföldön (is) adóztatható;

• nem belföldi illetőségű magánsze-
mély és nem tett mentességről szóló 
nyilatkozatot;

• ellenőrzött tőkepiaci ügyletből szárma-
zó jövedelmet szerzett, ha a jövedel-
met nem vagy nem kizárólag kifizető-
nek minősülő befektetési szolgáltató 
igazolása alapján állapítja meg;

• a jóváhagyott osztalékadójával szemben 
az adóévet megelőzően felvett osztalé-
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kelőlegből levont adót számol el;
• valamely bevételével összefüggésben 

az ekho szerint különadót köteles 
fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulás megállapítását, bevallását és 
megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

• valamely bevételével összefüggésben 
szociális hozzájárulási adóelőleg-fize-
tési kötelezettsége keletkezett;

• adóját a törvény külön rendelkezése 
szerint adóbevallásában kell (lehet) 
megállapítani.

Egységes határidő: 2020. május 20. 
Eddig van lehetőség az adóbevallási terve-
zet javítására, kiegészítésére, elfogadására 
és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat 
leadására.

2. MAGÁNSZEMÉLY ÁLTAL 
ELKÉSZÍTETT BEVALLÁS  

Az adózó maga készíti el  
szja-bevallását, ha az adóévben

• csak olyan adóköteles bevételt 
szerzett, amelyről a kifizető nem küld 
adatot év közben a NAV-nak,

• a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
• az adóbevallási tervezetet kiegészíteni 

vagy módosítani kívánja, de ügyfélka-
puval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon kell elkészíteni  
a bevallást?

A 19SZJA nyomtatványon.
Egységes határidő: 2020. május 20. 

Eddig van lehetőség a bevallás benyújtá-
sára, az adó megfizetésére és az 1+1 szá-
zalékos rendelkezőnyilatkozat leadására. 

A tájékoztatás jogszabályi alapja:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 11.-13. §.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. 
számú melléklet I. fejezet B/2. pont.
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Online adóelőleg-nyilatkozatok 
egyszerűen
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
2020-tól az online adóelőleg-nyilatkozat 
bevezetésével ismét segítséget nyújt a 
magánszemélyeknek és a kifizetőknek. 
Az új lehetőséggel tovább csökkennek az 
adminisztrációs terhek, rövidül a nyilat-
kozatok megtételére fordítandó idő.

A magánszemélynek adóelőleg-nyilatko-
zatot kell tenni ahhoz, hogy a munkáltató, 
kifizető a kedvezmények, költségek figye-
lembevételével állapítsa meg és vonja le az 
adóelőleget.

2020. január 2-ától az ügyfélkapu-regisztrá-
cióval, telefonos azonosítással vagy e-személyi 

igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeknek 
a NAV új alternatívát kínál, az adóelőleg-nyilat-
kozatot elektronikus formában is megtehetik.

A webes nyomtatványok a NAV hon-
lap bal oldalán található Online Nyomtat-
ványkitöltő Alkalmazásra kattintva, vagy a  
https://onya.nav.gov.hu elérési útvonalon 
érhetőek el. Belépés után az „Új nyomtat-
vány/bejelentés” csempe megnyitásával 
jelenik meg – többek között – az „Adóelő-
leg-nyilatkozatok” csempe, ami után kivá-
laszthatóak a nyilatkozatok.

A NAV plusz segítséget nyújt a kitöl-
téshez, az adóelőleg-nyilatkozatokat a 
nyilvántartásaiban szereplő adatokkal fel-
tölti, amiket az adóazonosító jel kivételé-
vel szerkeszteni is lehet. Az első házasok 

kedvezményére, a családi kedvezményre, 
valamint a személyi kedvezményre vonat-
kozó nyilatkozatoknál – a munkáltatók, kifi-
zetők által küldött járulékbevallások alap-
ján – a kedvezmény adatait is kiajánlja.

Az elektronikusan beküldött bizonyla-
tokat a NAV automatikusan továbbítja a 
magánszemély által a nyilatkozaton feltün-
tetett foglalkoztatónak. Az adózók a folya-
matról a webes felületen az „Értesítések” 
között tájékozódhatnak.

Az adóelőleg-nyilatkozatok hagyományos 
formái megmaradnak, továbbra is lehető-
ség van a NAV honlap Adóelőleg-nyilatkozat 
Alkalmazással (ANYA) elkészített, kinyomta-
tott vagy a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a 
kifizetőknek személyesen átadni. 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák 
kedvezménye
2020. január 1. óta új adóalap-kedvez-
ményt vehetnek igénybe a négy vagy 
több gyermekes anyák.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya 
az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefoga-
dó szülőként az általa nevelt gyermek után

a. családi pótlékra jogosult, vagy
b. családi pótlékra már nem jogosult, 

de jogosultsága legalább 12 éven 
keresztül fennállt,

és az a) és b) pontban említett gyerme-
kek száma a négy főt eléri.

Ha egy gyermek után a családi pótlék-
ra való jogosultság a gyermek halála miatt 
szűnt meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, mint-
ha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig 
fennállt volna, ezért ez a gyermek a b) pont 
alapján vehető figyelembe.

A kedvezményre jogosult édesanyának 
nem kell személyi jövedelemadót fizetnie 
a jogosultságának időszakában a törvény-

ben meghatározott jövedelmei után. Pél-
dául: munkabér, táppénz, egyéni vállalko-
zó kivétje, vagy átalányban megállapított 
jövedelme, őstermelői jövedelem, megbí-
zásból, felhasználási szerződésből szár-
mazó jövedelem. A kedvezmény már év 
közben érvényesíthető, ha az anya a mun-

káltató, kifizető részére adóelőleg-nyilat-
kozatban azt kéri.

A négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezményéről részletesebb tájé-
koztatás olvasható „A családokat érintő 
adóalap-kedvezmények” című, 73. számú 
információs füzetben. 
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Hogyan rendelkezhet 
adója 1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség van arra, hogy ren-
delkezzen az összevont adóalap után 
befizetett személyi jövedelemadója 
1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 
20-áig az szja-bevallástól függetlenül is 
megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, 
hogy a megfizetett személyi jövedelemadójá-
nak 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szerve-
zetnek, további 1%-át pedig valamely techni-
kai számmal rendelkező vallási közösségnek1 

vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak 
(2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).
Az szja 1% felajánlására jogosult civil 

szervezetek listája a 
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regiszt-

ralt_civil_2020 
internetes címen érhető el.

Az szja 1% felajánlására jogosult 
vallási közösségek és a kiemelt 
előirányzat listája itt érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egysz-
az_tszam_2020 

internetes címen érhető el.
Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül 

attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-be-
vallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt 

vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a magánszemély rendelkezik elektroni-

kus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb 
módon, elektronikusan nyújthatja be:

• az e-SZJA webes felületen az online 
kitöltő segítségével vagy

• az ÁNYK keretprogram segítségével 
a bevallással együtt, annak EGYSZA 
lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 
19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borí-
tékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, 
illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

• a személyijövedelemadó-bevallással 
együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő 
program segítségével elkészített, majd 
kinyomtatott nyilatkozati lapon,

• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy 
annak adattartalmával egyező nyilatko-
zati lapon, továbbá

• ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok 
összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt 
borítékban leadva a munkáltatónak (A 
borítékon a leragasztás helyén szerepel-
nie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott 
kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a 

nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély 
által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosí-
tó meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai ha-
táridő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt 
követően rendelkezik befizetett személyi jöve-
delemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvény-
telen és késedelmét igazolási kérelemmel sem 
mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, for-
mailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-
ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat 
beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a ki-
emelt költségvetési előirányzat javára 
ugyanakkor továbbra is évenként kell nyi-
latkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak 
egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti 
figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán 
dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a 
megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. 
Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok fel-
tüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, 
nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megte-
kintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvez-
ményezett részesült-e a felajánlott 1%-os ösz-
szegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, 
elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott 
összeg kiutalásáról. n

1 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyhá-
zak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási 
egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház 
és a bevett egyház.

Változások a szálláshely-szolgáltatásban
2019. június 28-án módosult a szál-
láshely-szolgáltatásra vonatkozó kor- 
mányrendelet1, mely bevezette a ma-
gánszálláshely fogalmát, megkülön-
böztetve azt az egyéb szálláshely fogal-
mától.

A módosítás alapján egyéb szállás-
hely-szolgáltatási tevékenységet magánsze-
mélyek és egyéni vállalkozók nem, csak cé-
gek végezhetnek, az általuk kiadott szobák 
száma maximum 25, az ágyak száma legfel-
jebb 100 lehet.

A magánszemélyek, egyéni vállalkozók 
magánszálláshely-szolgáltatásként 
legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 

ágyat adhatnak ki. Az Szja törvény2 módo-
sításával az eddigi egyéb szálláshely szolgál-
tatás helyébe a magánszálláshely fogalom 
került.

Az Szja törvény fizető-vendéglátó tevé-
kenységet folytatónak tekinti azt a magán-
személyt, aki – nem egyéni vállalkozóként 
– a kormányrendelet szerinti magánszál-
láshely-szolgáltatási tevékenység kere-
tében ad szállást egy adóévben ugyanan-
nak a személynek legfeljebb 90 napra.3

Nem változott azonban az, hogy fizető-ven-
déglátó tevékenységet folytató magánsze-
mély adóévenként az adóév egészére téte-
les átalányadózást akkor választhat, ha a 

tevékenységet a tulajdonában vagy haszonél-
vezetében lévő legfeljebb három – nem szál-
láshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban 
vagy üdülőben folytatja.

Magánszálláshely-szolgáltatási tevékeny-
ség bejelentésekor a ’T101-es számú nyom-
tatványon 2019. november 1-jét követően az 
552014 ÖVTJ kódot4 kell feltüntetni. n

1 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának rész-
letes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély ki-
adásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: kormányrendelet)
2 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 
§ 17. pont, 17-18. §, 57/A. §
3 Szja tv. 57/A. § (1) bekezdés.
4 Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet.
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Bejelentkezés a NAV-hoz: adószám 
és adóazonosító jel kiváltása
Aki adóköteles tevékenységet szeretne vé-
gezni, vagy jövedelemadó-köteles bevételt 
szerez, esetleg költségvetési támogatást igé-
nyel, annak be kell jelentkeznie a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A NAV 
a bejelentett adatokról és azok változásairól 
nyilvántartást vezet.

A bejelentkezett, gazdasági tevékenysé-
get folytató adózóknak a NAV adószámot, 
a gazdasági tevékenységet nem folytató ter-
mészetes személyeknek pedig az adóazo-
nosító jelet állapít meg. Az alábbiakban 
az adószám, valamint a természetes sze-
mélyek adóazonosító jelének kiváltásával 
kapcsolatos teendőket ismertetjük.

I. AZ ADÓSZÁM KIVÁLTÁSÁRA 
KÖTELEZETT ADÓZÓK 

BEJELENTKEZÉSE

Kinek kell adószámot kiváltania?
Adószámot kell kiváltania
Ø a gazdasági tevékenységet folytató 

magánszemélynek,
Ø az egyéni vállalkozóknak,
Ø a cégeknek,
Ø a bíróság által nyilvántartott jogi 

személyeknek, mint például az alapít-
ványok, ha gazdasági tevékenységet 
folytatnak,

Ø valamint az úgynevezett törzskönyvi 
jogi személyeknek, mint például a 
költségvetési szervek.

A NAV-hoz az adóköteles tevékenység 
megkezdése előtt kell bejelentkezni.

A munkáltatónak és kifizetőnek ezt leg-
később az első adóköteles kifizetéstől számí-
tott tizenöt napon belül kell megtennie.

Kinek nem kell  
adószámot kiváltania?

Nem kell adószámot kiváltania annak a 
természetes személynek, aki
Ø nem egyéni vállalkozó, és

Ø kizárólag ingatlant, ingatlanrészt ad 
bérbe, haszonbérbe, és

Ø erre a szolgáltatásra nem választja az 
általános forgalmi adó szempontjából 
az adókötelessé tételt, és

Ø egyéb törvényi rendelkezés miatt sem 
kötelezett adószám kiváltására.

Hogyan kell bejelentkezni?
Egyablakos bejelentkezés: az egyéni 

vállalkozóknak, a cégeknek, a bíróság által 
nyilvántartott jogi személyeknek, valamint a 
törzskönyvi jogi személyeknek külön nem 
kell bejelentkezniük a NAV-hoz, mivel a 
nyilvántartásukat vezető szervhez (egyéni 
vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, cég-
bíróság, bíróság, kincstár) benyújtott regiszt-
rációs kérelemmel a NAV-os bejelentkezési 
kötelezettségüket is teljesítik.

Közvetlen bejelentkezés: a többi adózó-
nak közvetlenül kell regisztrálnia a NAV-hoz 
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Mi történik a bejelentkezés után?
A NAV a nyilvántartásba vételt követően 

adószámot állapít meg az adózónak.
A NAV az adószámot az egyablakos rend-

szerben bejelentkező adózókkal nem köz-
vetlenül, hanem a nyilvántartásukat vezető 
szerven keresztül közli.

Az adószám megállapítása után az adókö-
teles tevékenység megkezdhető.

Az adózónak az adóazonosító számát az 
adózással összefüggő minden iraton fel 
kell tüntetnie.

Mikor nem állapít meg  
a NAV az adószámot?

A NAV az adószám megállapítását meg-
tagadja,
Ø ha az adózó által bejelentett adatok 

valótlanok,
Ø hiányosak,
Ø vagy a – cégeknél kötelező – úgyne-

vezett adóregisztrációs eljárás során 

kiderül, hogy az adószám kiadásának 
törvényi akadálya van.

A cégekre vonatkozó speciális 
szabályok

A cégbejegyzésre kötelezett adózók adó-
számának megállapítása nem automatiku-
san történik, azt egy úgynevezett adóre-
gisztrációs eljárás előzi meg.

Az adóregisztrációs eljárás jellemzően egy 
munkanap alatt lezajlik. Ennek az a feltéte-
le, hogy a kérelmező az eredetileg a cégbí-
rósághoz benyújtott bejegyzési kérelmében 
hiánytalanul és hibátlanul tüntesse fel a 
bejegyzendő cég vezető tisztségviselőinek 
és az adóregisztrációs eljárás során vizsgá-
landó tagjainak adóazonosító számát.

Ha az egy munkanapos határidő alatt vala-
milyen törvényi akadály merül fel, az eljárást 
a NAV nyolc munkanapon belül folytatja le.

A cégbíróságon keresztül bejelent-
kező adózónak a bejelentkezés napjától 
számított tizenöt napon belül közvetlenül 
is be kell jelentenie a következő adatokat 
a NAV-hoz:
Ø iratai, elektronikusan rendelkezésre álló 

bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének 
helyét, ha az nem azonos a székhe-
lyével vagy lakóhelyével, valamint azt, 
ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást 
online hozzáférést biztosítva, elektroni-
kusan őrzi meg,

Ø jogelődjének adóazonosító számát,
Ø a közös vállalat tulajdonosának, tulaj-

donosainak adóazonosító számát, a 
közkereseti társaság, a betéti társaság, 
a korlátolt felelősségű társaság, az 
egyesülés, a közös vállalat adóazonosító 
jellel nem rendelkező tulajdonosa esetén 
az adóazonosító jel megállapítása 
érdekében a természetes személyazo-
nosító adatokat és lakcímét, szokásos 
tartózkodási helyét, külföldi természetes 
személy esetén állampolgárságát,
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Ø a természetes személy levelezési címét, 
ha az nem azonos székhelyével, telep-
helyével,

Ø a cégbírósághoz be nem jelentett 
telephelyét,

Ø székhelyszolgáltatás igénybevétele ese-
tén a székhelyszolgáltató elnevezését, 
székhelyét, adószámát, az igénybevétel 
kezdetét és – határozott idejű jogviszony 
esetén – megszűnésének időpontját.

A cégbíróságon keresztül bejelentkező 
gazdasági társaságnak a bejelentkezés nap-
jától számított tizenöt napon belül írásban 
be kell jelentenie külföldi pénzintézetnél 
vezetett valamennyi érvényes pénzfor-
galmi számlaszámát, a pénzforgalmi szám-
lát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint 
a pénzforgalmi számla megnyitásának és 
lezárásának napját.

II. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET 
NEM FOLYTATÓ TERMÉSZETES 
SZEMÉLYEK BEJELENTKEZÉSE

Kinek kell adóazonosító jelet 
kiváltania?

Adóazonosító jel megállapításához annak 
a természetes személynek kell bejelent-
keznie a NAV-hoz, aki adóazonosító jellel 
még nem rendelkezik, és
Ø vállalkozási tevékenységet nem folytat, 

áfa fizetésére nem kötelezett, és
Ø jövedelemadó-köteles bevételt szerez, 

vagy költségvetési támogatást szeretne 
igényelni vagy

Ø cég vezető tisztségviselője, képviseletre 
jogosult tagja, cégvezetője,

Ø egyszemélyes gazdasági társaság 
tagja, részvényese.

A jövedelemadó-köteles bevétel meg-
szerzése, költségvetési támogatás igény-
lése előtt kell bejelentkezni a NAV-hoz. 
A munkáltatóval, kifizetővel ugyanis még a 
jövedelem kifizetése előtt közölni kell az adó-
azonosító jelet, és a költségvetési támogatás 
sem fizethető ki addig, ameddig az adózó-
nak nincs adóazonosító jele.

Annak, aki cégben betöltött pozíciója mi-
att köteles adóazonosító jelet igényelni, az 
érintett cég adószámának megállapítása 
előtt kell bejelentkeznie a NAV-hoz.

Hogyan kell bejelentkezni?
Közvetlenül a NAV-hoz, az erre a célra 

szolgáló nyomtatványon kell bejelentkezni.
Előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozást in-

dító adózó az adószám igénylésekor még nem 
rendelkezik adóazonosító jellel. Ilyenkor a NAV 
az adószám megállapításával egyidejűleg az 
adóazonosító jelet is megállapítja. Ilyenkor te-
hát, az adóazonosító jel megállapításához 
külön bejelentkezésre nincs szükség.

Mi történik a bejelentkezés után?
A bejelentkezés alapján a NAV megállapít-

ja a természetes személy adóazonosító jelét, 
és arról tizenöt napon belül hatósági iga-
zolványt, azaz adóigazolványt állít ki, amit 
megküld a címére.

Ha a természetes személy által bejelentett 
adatok ellenőrzésekor a NAV eltérést állapít 
meg, akkor először hatvan napra érvényes 
ideiglenes adóigazolványt állít ki.

Ilyen esetben a NAV, hogy tisztázza az 
adateltérés okát, felszólítja a természetes 
személyt a bejelentett adatok igazolására. 
Ha a természetes személy által igazolt és a 
NAV nyilvántartásában javított adatok nem 

egyeznek a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartás adataival, a NAV haladéktalanul 
megkeresi a természetes személy lakó- vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási hi-
vatalt. A NAV az ideiglenes adóigazolvány 
érvényességét hatvan nappal meghosszab-
bítja, ha az adateltérés annak érvényességi 
idején belül nem javítható.

Az adóigazolványt meg kell őrizni. Az adó-
igazolvány adatai az elektronikus személy-
azonosító igazolvánnyal is igazolhatók.

III. VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Az adózó az adataiban történt, adóköte-
lezettségeit érintő változásokat, azok bekö-
vetkezése után 15 napon belül köteles a 
NAV-hoz bejelenteni.

Az egyéni vállalkozónak, a cégnek és a 
bíróság által nyilvántartott jogi személy-
nek nem kell bejelentenie azt a változást, 
amelyről az őt nyilvántartó szerv köteles ér-
tesíteni a NAV-ot. A változást kizárólag a nyil-
vántartó szervhez, például a cégbírósághoz 
kell bejelenteni.

Nem kell bejelenteni továbbá a megvál-
tozott természetes személyazonosító adato-
kat és a megváltozott lakcímet sem.

Az egyéni vállalkozónak és a cégbíróság 
útján bejelentkező adózónak, valamint a bí-
róság által nyilvántartott jogi személynek a 
főtevékenysége változását tizenöt napon 
belül a NAV-hoz kell bejelentenie.

Ha olyan adat változik, amely közhiteles 
nyilvántartásban szerepel, akkor az adózó 
kérheti a közhiteles nyilvántartást vezető 
szervtől, hogy értesítse a NAV-ot a válto-
zásról.

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalko-
zók nyilvántartásában nem szereplő, de a 
NAV-hoz bejelentendő adatainak változását 
az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető 
szerven keresztül is bejelentheti a NAV-hoz.

Változásként jelentheti be a már működő 
adózó közösségi adószám megállapítása 
iránti igényét, ha az Európai Közösség más 
tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal 
kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. 
Ugyancsak adatváltozásként jelenti be az 
adózó, ha az Európai Közösség más tagál-
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lamában illetőséggel bíró adóalannyal ke-
reskedelmi kapcsolatát megszüntette. A kö-
zösségi adószám megállapítására, illetőleg 
visszaadására év közben is van lehetőség.

IV. A BEJELENTKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 16. § (1)-(2) bekezdés, 19. § (1)-
(2) bekezdés, 29. §, 32. §, 34. §, 36-37. 
§, 39. §, 44. §, 1. melléklet.

– Az adóigazgatási eljárás részletes sza-
bályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 16. §.

V. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 
SEGÍTSÉG

Ha további kérdése van az adatlappal, il-
letve az egyes adózási szabályokkal kapcso-
latban, keressen minket bizalommal alábbi 
elérhetőségeinken!
Interneten:
Ø a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.

E-mailen:
Ø a következő címen található űrlapon: 

https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-
ugyfsz.html.

Telefonon:
Ø a NAV Infóvonalán

• belföldről a 1819,
• külföldről a +36 (1) 250-9500 hívó-

számon.
Ø NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 

rendszerén (ÜCC) keresztül*
• belföldről a 80/20-21-22-es,
• külföldről a +36 (1) 441-9600-as 

telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csü-

törtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint 
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 per-
cig hívható.

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy 
Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendel-
keznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű 
nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy 
a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját 
ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE adatla-
pot is!

Személyesen:
Ø országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.  

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.
gov.hu/nav/ugyfelszolg. 

Köztartozásmentes adózói 
adatbázis (KOMA) 2020.
A köztartozásmentes adózói adatbázis 
(KOMA) a NAV által vezetett közhiteles 
nyilvántartás1, a benne szereplő adózók 
köztartozásmentesnek minősülnek.

Ebben az információs füzetben a KOMA-val 
kapcsolatos főbb tudnivalókat ismertetjük:

1. Az adatbázisba történő felvétel 
előnyei

2. A felvétel kérelmezése
3. A felvétel feltételei
4. Felvétel, elutasítás, törlés
5. Elérhetőség
6. Közhitelesség

1. AZ ADATBÁZISBA TÖRTÉNŐ 
FELVÉTEL ELŐNYEI

Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja 
elő, az adatbázisban szerepelés a tarto-
zásmentességet igazolja2, és a felhasználó 
döntésétől függően más esetben is helyet-
tesítheti az adóhatósági igazolást.
A KOMA-ban szereplés további előnye, hogy:

• a kérelem benyújtása illetékmentes3;
• az üzleti partnerek felé igazolhatja a 

pénzügyi megbízhatóságot;
• az adatbázis bárki számára elérhető 

előzetes azonosítási eljárás nélkül;
• az Elektronikus Közúti Áruforgalom Elle-

nőrző Rendszerben (EKAER) érintettek 
számára különböző mentességeket 
biztosíthat;

• a közzétett adatok folyamatosan, min-
den hónap 10. napján frissülnek, így az 
adózó a nyilvántartásunk szerinti aktuá-
lis adatokkal szerepel az adatbázisban.

2. A FELVÉTEL KÉRELMEZÉSE
A felvétel iránti kérelem kizárólag elektroni-

kus úton nyújtható be.4

A KOMA nyomtatványt kell kitölteni 
hozzá, amely letölthető a NAV honlapján  
(www.nav.gov.hu) található Nyomtatvány-
kitöltő programok menüpont alatt.

Az egyéni vállalkozók és az adószám-
mal rendelkező magánszemélyek kérel-
mük alapján adószámmal és adóazono-
sító jellel is szerepelhetnek a KOMA-ban.

Mindkét azonosítóval akkor lehet szere-
pelni az adatbázisban, ha a felvételt külön 
nyomtatványon, mind az adószámra, mind 
az adóazonosító jelre kérelmezik.

Ha az adózó adószámmal és adóazono-
sító jellel is szerepel az adatbázisban mind-
kettőre lekérdezhető, és ha az adószáma 
megszűnik, az adóazonosító jellel továbbra 
is a KOMA-ban marad.

Az adózónak a KOMA nyomtatványon nyi-
latkoznia kell arról, hogy a KOMA közzététe-
lét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes 
bevallási és befizetési kötelezettségének ma-
radéktalanul eleget tesz, vagy tett.

A KOMA nyomtatványon a kérelem vissza-
vonása és a törlés is kezdeményezhető.

3. A FELVÉTEL FELTÉTELEI
A KOMA-ban kizárólag az az adózó le-

het, aki/amely a közzétételt megelőző hónap 
utolsó napján az alábbi együttes feltételek-
nek megfelel:

• nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adó-
tartozása, valamint köztartozása;

• nyilatkozata alapján az esedékes be-
vallási és befizetési kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz vagy tett;

• nem áll csődeljárás, végelszámolás, 
kényszertörlési, illetve felszámolási 
eljárás alatt;

• csoportos általános forgalmi adóala-
nyiság esetén a csoportos általános 
forgalmi adóalanynak nincs általános 
forgalmi adó tartozása;

• csoportos társasági adóalanyiság ese-
tén a csoportos társasági adóalanynak 
nincs társasági adó tartozása;

• adó megfizetésére kötelezettként nincs 
lejárt esedékességű tartozása.5

Karit Irodatechnika Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 42. Tel.: 06-32/511-620

Irodai szolgáltatásaink:
• Bélyegző készítés
• Nyomtatás • Fénymásolás
• Scannelés • Laminálás
• Iratfűzés

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK
• forgalmazása • szervizelése • éves felülvizsgálata

Az irodatechnika területén elért több mint 
20 ÉVES tapasztalattal,
megbízhatósággal,
stabilitással,
szaktudással!

Szolgáltatásaink
helyben elérhetőek,
és megvárhatóak!



Közérzetjavítás
prána

alkalmazásával!
Időpont-egyeztetés szükséges! 06-30/382-1409
• www.pranagyogyasz.hu • pranaoktato@gmail.com

REFLAXÁCIÓS
talpmasszázs

A talpon több ezer idegvégződés ta-
lálható, melyek közvetlen kapcsolat-
ban állnak létfontosságú szerveink-
kel. Ezek gyengéd masszírozásával 
beindítjuk a szervezet öngyógyító 
mechanizmusait.

INDIAI
fejmasszázs

váll, nyak, fej arc
A masszázs segít ellazítani a 
megfeszült fájó izmokat, ser-
kenti a vérkeringést, tisztítja 
az arc, orr, homlok üregeket.
Enyhíti a stresszt, szorongást.

Kombinált masszázs fej+talp
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4. FELVÉTEL, ELUTASÍTÁS, TÖRLÉS6

Az adózó a kérelem benyújtásának hónap-
ját követő hónap 10. napján kerül a KOMA-ba.

Az adott hónap 10. napján közzétett 
adatbázisban kizárólag az az adózó 
szerepel, aki a felvételi kérelmet (KOMA 
nyomtatványt) a megelőző hónap utolsó 
napjáig benyújtotta.

Ha az adózó a KOMA-ba kerül, erről külön 
értesítést nem kap.

A KOMA-ba felvett adózó mindaddig sze-
repelhet az adatbázisban, amíg a feltételek-
nek megfelel.

• Ha a felvételi kérelem benyújtásakor, 
a közzétételt megalapozó vizsgálat 
során kiderül, hogy az adózó a felvétel-
hez előírt valamely feltételnek nem felel 
meg, a kérelem benyújtójának tárhelyére 
hiánypótlásra felszólító végzést küld  
a NAV, 10 napos határidő tűzésével.  
A végzésben a hiányosság is szerepel.

Ha az adózó határidőn belül teljesíti a 
végzésben megjelölt feltételt, a teljesí-
tés hónapját követő hónap 10. napjáig 
felvételt nyer.

Ha az adózó a kitűzött határidőn belül 
a hiánypótlási felhívásban megjelölt 
feltételeket nem teljesíti, a NAV elutasító 
határozatot hoz.

• Ha a KOMA-ban már szereplő eseté-
ben a NAV az aktuális vizsgálat során 
megállapítja, hogy már nem felel meg 
az előírt feltételek valamelyikének, ak-
kor az adózót az adatbázisból törli. A 
törlésről szóló értesítő levélben szerepel, 
hogy mi eredményezte a kizárást.

• Ha az adózó vitatja a törlést, észrevé-
telt tehet, az értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül. Az adózói észre-
vételben foglaltakat a NAV 8 napon belül 
vizsgálja ki. Ha az észrevételben foglaltak 
alapján megállapítható, hogy az adózó 
a KOMA-ba való felvétel feltételeinek 
megfelel, pótlólag felvételt nyer.

• Ha az adózó az észrevétel alapján 
sem kerülhet vissza a KOMA-ba, a 
NAV elutasító határozatot hoz.

Törlést követően a felvétel új kérelem 
(KOMA nyomtatvány) benyújtásával kezde-
ményezhető.

5. ELÉRHETŐSÉG
A KOMA a NAV honlapján (www.nav.gov.

hu), az Adatbázisok/Köztartozásmentes 
adózók menüpont alatt kérdezhető le.

A honlapon egyszerű és csoportos le-
kérdezésre is lehetőség van. Az egyszerű 
lekérdezés egy-egy adózó adóazonosító 
számának (adószám, adóazonosító jel) vagy 
megnevezésének begépelésével indítható. 
A csoportos lekérdezést több adózó adatait 
tartalmazó állomány betöltésével lehet vég-
rehajtani.

6. KÖZHITELESSÉG
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell
• a KOMA-ba bejegyzett adatról, hogy az 

helytálló,
• a törölt adatról, hogy az nem áll fenn,
• annak a jóhiszeműségét, aki a KO-

MA-ban szereplő adatokban bízva 
szerez jogot.7 

1 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiak-
ban: Art.) 125. §.
2 Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés 
(a továbbiakban: Adóig. vhr.).
3 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekez-
dés 23. pontja.
4 Art. 260. § (2) bekezdés.
5 Art. 260. § (1) bekezdés.
6 Adóig. vhr. 19. §. 
7 Art. 125. § (3) bekezdés.

A háztartási munka szabályairól az  
 Egptv.1 rendelkezik. Ez a tájékozta-

tó a jogszabályi előírások megismeré-
séhez és értelmezéséhez kíván segítsé-
get nyújtani.

Ebben az információs füzetben az alábbi-
akról olvashat:

1. A háztartási munka meghatározása
2. Bejelentési kötelezettség

2.1. Milyen adatokat kell bejelenteni?
2.2. A bejelentés módja
2.2.1. Elektronikus bejelentés
2.2.2. Telefonos bejelentés
2.2.3. A bejelentés teljesítése,  

módosítása, visszavonása
3. A regisztrációs díj mértéke, megfize-

tésének módja és határideje
4. Adó- és járulékfizetési kötelezettség 

felmerülése
4.1. Mikor nem kell megfizetni az 

adót és a járulékokat?
4.2. Adó- és járulékfizetési kötele-

zettség
4.3. Bevallás

5. Munkáltatói igazolás
6. Mikor szabható ki mulasztási bírság?

1. A HÁZTARTÁSI MUNKA 
MEGHATÁROZÁSA

A háztartási munka adórendszeren kívü-
li keresettel járó foglalkoztatásnak minősül, 
amit kizárólag természetes személyek léte-
síthetnek egymással.

Háztartási munka a természetes személy 
és háztartásában vele együtt élő személyek, 
továbbá közeli hozzátartozói mindennapi 
életéhez szükséges feltételek biztosítását 
szolgáló következő tevékenységek:

– lakás takarítása,
– főzés,
– mosás,
– vasalás,
– gyermekek felügyelete, házi tanítása,
– otthoni gondozás és ápolás,
– házvezetés,
– kertgondozás.
Nem tekinthető háztartási munkának:
– a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt 

elvégző személy ilyen tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni 
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A háztartási munka 
adózási szabályai 2020

cég, illetve ilyen tevékenységet folytató 
társas vállalkozás tagja, munkavállalója, 
feltéve, hogy a tevékenységet e minősé-
gével összefüggésben végzi,

– ha a háztartási alkalmazott által nyújtott 
szolgáltatás ellenértékeként a termé-
szetes személy foglalkoztató – akár 
közvetve – mástól juttatásban részesül,

– ha az a természetes személy foglalkoz-
tató, vagy a háztartásában vele együtt 
élő személyek, illetve közeli hozzá-
tartozóik üzletszerű tevékenységével 
összefüggő célt szolgál.

Háztartási alkalmazott: a háztartási 
munkát végző természetes személy, aki ezt 
a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként 
vagy társas vállalkozóként végzi.

Foglalkoztató: az a természetes személy, 
aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, il-
letve megbízója, megrendelője.

Adórendszeren kívüli kereset: az olyan 
járandóság, amelyet a fent meghatározott 
foglalkoztató háztartási munka ellenértéke-
ként a háztartási alkalmazott részére juttat.

2. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

2.1. Milyen adatokat kell bejelenteni?
Háztartási alkalmazott foglalkoztatásakor 

a foglalkoztató köteles bejelenteni a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV) 
havonta vagy több hónapra előre a munkavég-
zés megkezdése előtt a következő adatokat:

– a foglalkoztató adóazonosító jelét,
– a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét 

és társadalombiztosítási azonosító jelét,
– a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

2.2. A bejelentés módja
A foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét:
a) elektronikusan az eBEV portálon ke-

resztül vagy
b) az országos telefonos ügyfélszolgála-

ton keresztül telefonon teljesítheti.

Fontos!
A bejelentés papíron, postai úton vagy 

személyesen nem nyújtható be.

2.2.1. Elektronikus bejelentés
A foglalkoztatónak az elektronikus bejelen-

téshez ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendel-
keznie, melyhez előzetesen regisztráltatnia 
kell magát.2

2.2.2. Telefonos bejelentés
A foglalkoztató a háztartási alkalmazottat 

telefonon a 185-ös szám hívásával jelentheti 
be az országos telefonos ügyfélszolgálaton. 
A bejelentéshez meg kell adni a foglalkoztató 
adóazonosító jelét.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat a 
bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a beje-
lentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. 
Az országos telefonos ügyfélszolgálat a be-
jelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a 
NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelen-
tést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, 
azt követően törli azokat.

2.2.3. A bejelentés teljesítése, 
módosítása, visszavonása

A bejelentést több hónapra előre is telje-
síteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés 
időszakánál meg kell jelölni a bejelentés idő-
szakának a kezdetét és a végét.

Ha a bejelentési időszak végeként megjelölt 
hónap eltelik, de a foglalkoztatás folytatódik, 
akkor a bejelentést meg kell ismételni a fog-
lalkoztatás további időszakára vonatkozóan is.

A havi bejelentés a bejelentés napját ma-
gában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő 
időszakra vonatkozik. A bejelentést újra telje-
síteni kell ugyanazon foglalkoztatott következő 
hónapban történő ismételt foglalkoztatásakor.

Például a foglalkoztató 2020. január 24-én 
háztartási alkalmazottat foglalkoztat, majd 
ugyanezt a személyt 2020. február 20-án is 
foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a bejelen-

tést mind január, mind február hónapban tel-
jesítenie kell.

Ha a foglalkoztató több havi foglalkozta-
tásra jelentette be a háztartási alkalmazottat, 
akkor február hónapra nem kell megismételni 
a bejelentést.

A NAV-hoz benyújtott bejelentést, a beje-
lentést követő 24 órán belül lehet módosítani 
és visszavonni a foglalkoztató vagy a ház-
tartási alkalmazott adatainak téves közlése, 
illetve a munkavégzés meghiúsulásakor.

A bejelentés, illetve annak módosítása és 
visszavonása elektronikusan a 20T1043H 
jelű adatlapon teljesíthető, amit számítógé-
pen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül 
kell elküldeni a NAV-hoz.

Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV 
honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthető le.

A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöl-
tési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, 
ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt 
a változásokat mindig szíveskedjék figyelem-
mel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzió-
ját használni!

3. REGISZTRÁCIÓS DÍJFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG

A foglalkoztatónak az adóhatósági nyilván-
tartásba vétel, regisztráció céljából teljesített 
bejelentés alapján háztartási alkalmazottan-
ként havonta 1.000 forint regisztrációs díjat 
kell fizetnie. A regisztrációs díj összege füg-
getlen attól, hogy az adott hónapban hány 
napot dolgozott a háztartási alkalmazott a 
foglalkoztatónál.

Ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazot-
tat több hónapra előre jelentette be, akkor a 
regisztrációs díjat minden hónapra meg kell 
fizetnie.

Például az egyik foglalkoztató a háztartá-
si alkalmazottat havonta 1-1 napon, a másik 
pedig egész hónapban foglalkoztatja, ezért 
mind a két foglalkoztatónak meg kell fizetnie 
a havi 1000 forint regisztrációs díjat.

A havi regisztrációs díj nem jár vissza ak-
kor, ha az adott hónapban a háztartási alkal-
mazott foglalkoztatására nem kerül sor és a 
foglalkoztatás bejelentését a bejelentést kö-
vető 24 órán belül a foglalkoztató nem vonta 
vissza.
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A regisztrációs díj megfizetésével társada-
lombiztosítási ellátás nem jár, a háztartási al-
kalmazott a Tbj.3 alapján nem minősül bizto-
sítottnak. Ezen a jogcímen tehát a háztartási 
alkalmazott egészségügyi szolgáltatást sem 
vehet igénybe.

3.1. A regisztrációs díjfizetés módja, 
határideje

A foglalkoztató a havi 1.000 forint összegű 
regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalma-
zott utáni regisztrációs díj bevételi számlára 
(10032000-01076215) fizeti meg készpénz-
zel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgá-
latain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi 
számlával rendelkezik, átutalással a bejelen-
tés napját magában foglaló hónapot követő 
hónap 12-éig.

4. ADÓ- ÉS JÁRULÉKFIZETÉSI, 
BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG

4.1. Mikor nem kell megfizetni az adót 
és a járulékokat?

Foglalkoztató: A foglalkoztató a háztartá-
si alkalmazott után adó és járulékfizetésére 
akkor nem kötelezett, ha a bejelentést a fog-
lalkoztatást megelőzően teljesítette. Ha tehát 
a foglalkoztató a háztartási alkalmazottját 
még a foglalkoztatás megkezdése előtt be-
jelenti, akkor nincs adó- és járulékfizetési kö-
telezettsége.

Háztartási alkalmazott: A háztartási al-
kalmazottnak az adórendszeren kívüli kere-
set után adó- és járulékfizetési kötelezett-
sége még akkor sincs, ha a foglalkoztató a 
háztartási alkalmazott bejelentését elmu-
lasztotta, tehát a foglalkoztató mulasztása 
nem jelenti azt, hogy a háztartási alkalma-
zottnak kell teljesíteni a befizetést.

4.2. Adó- és járulékfizetési 
kötelezettség

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regiszt-
rációs díjfizetési és/vagy a bejelentési köte-
lezettségét teljesíteni, akkor a mulasztással 
érintett naptári hónapokban a háztartási 
alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes ösz-
szege után az Szja tv.4, a Tbj. és a Szocho 
tv.5 rendelkezései szerint meg kell fizetnie a 
személyi jövedelemadót, az egyéni járuléko-
kat és a szociális hozzájárulási adót az adott 

jogviszonynak megfelelően (például: munka-
viszony, megbízás). Ha a mulasztás a foglal-
koztató érdekkörére vezethető vissza, akkor 
az egyébként a magánszemélyt terhelő sze-
mélyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat 
is a foglalkoztató fizeti meg.6

4.3. Bevallás
Az adórendszeren kívüli keresetet nem kell 

bevallania sem a foglalkoztatónak, sem a 
foglalkoztatottnak. Háztartási munka végzé-
se esetén tehát a foglalkoztatónak nem kell 
’08-as bevallást benyújtania, illetve a ház-
tartási alkalmazottnak sem kell az adórend-
szeren kívüli bevételét a személyijövedelem-
adó-bevallásban feltüntetnie.

5. MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
A háztartási alkalmazott igazolást kérhet a 

foglalkoztatótól az őt megillető adórendszeren 
kívüli bevételről, a bevétel megszerzésekor.

Ha a háztartási alkalmazottat ugyanaz a 
foglalkoztató egy adott hónapban több na-
pon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott 
az igazolást az adott hónapban az utolsó 
munkavégzéssel töltött napon kérheti.

A háztartási alkalmazott kérésére a foglal-
koztató az igazolást havonta köteles kiállítani 
és kiadni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• a foglalkoztató adóazonosító jelét,
• a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét 

és társadalombiztosítási azonosító jelét,

• a tényleges foglalkoztatás kezdő napját,
• a háztartási alkalmazott részére teljesí-

tett kifizetés összegét,
• a kifizetés időpontját,
• a hónap során munkavégzéssel töltött 

napokat,
• a foglalkoztatás helyének címét,
• a foglalkoztató és a háztartási alkalma-

zott aláírását.
A foglalkoztató által kiadott igazolás bé-

lyegzőlenyomat nélkül is érvényes.
Az igazolásminta („Igazolás a háztartási 

alkalmazottat megillető adórendszeren kí-
vüli bevétel összegéről”) a NAV honlapjáról 
letölthető a „Letöltések–egyéb > Adatlapok, 
igazolások, meghatalmazás minták” elérési 
útvonalon keresztül.

6. MIKOR SZABHATÓ KI 
MULASZTÁSI BÍRSÁG?

A foglalkoztató 100.000 forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtható, ha a 2. pont 
szerinti bejelentést, és a 3. pont szerinti re-
gisztrációs díj megfizetését elmulasztja. 

1 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotá-
sáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény  
I. Fejezete.
2 Az ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatosan a  
www.magyarorszag.hu honlapon részletes információ található.
3 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.).
4 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  
(a továbbiakban: Szja tv.).
5 A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény.
6 2010. évi XC. törvény 2. § (4) bekezdés.

SÍREMLÉKEK

A MEGYE LEGNAGYOBB ZÁRT SÍREMLÉK-BEMUTATÓ TERME.

Salgótarján, Piac belső udvarában.

Időpontegyeztetés:
06-20/933-3115, 06-20/296-1546

www.nogradsiremlek.hu
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Az utasforgalomra vonatkozó 
vám és egyéb szabályok 2020-ban
I. AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL UTAZÓKRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk 

szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt 
jelenti, hogy Magyarországról egy másik tag-
államba történő árukivitelhez, illetve onnan 
Magyarországra történő árubehozatalhoz nem 
kapcsolódik vámeljárás.

Az utazáskor magáncélra – személyes hasz-
nálatra, ajándékba – vásárolt, nem kereskedelmi 
jellegű áruk kivitele, behozatala nincs korlátozva. 

Előfordulhat azonban, hogy bizonyos áruk, 
például:

• a kedvtelésből tartott állatok,
• vadászfegyverek, 
• alkohol, 
• dohánytermék, 
• kábítószer-tartalmú gyógyszerek stb.
Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, 

illetve speciális engedélyekhez kötött. Ezekről a 
szabályokról külön fejezetben lesz szó.

II. AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRŐL 
(HARMADIK ORSZÁGBÓL) 

MAGYARORSZÁGRA  
ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK
Az Európai Unión kívüli ország(ok)ból érkező 
utasok személyi poggyászában lévő alábbi áruk 
hozhatók be vám- és adómentesen:
1. Alkoholtermékek és alkoholt tartalmazó 
italok (kizárólag a 17. életévüket betöltött uta-
sok esetén) legfeljebb

• 4 liter szőlőbor (csendes bor),
• 16 liter sör,
• 1 liter, 22 térfogatszázaléknál nagyobb 

alkoholtartalmú alkoholtermék vagy legalább 
80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem 
denaturált alkoholtermék vagy 

• 2 liter, 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb 
alkoholtartalmú alkoholtermék, köztes alko-
holtermék, pezsgő (habzóbor, egyéb habzó 
erjesztett ital) vagy egyéb bor (egyéb csendes 
erjesztett ital).

2. Dohánytermékek (kizárólag a 17. életévüket 
betöltött utasok esetén) legfeljebb
Légi utasok 

• 200 db cigaretta, vagy
• 100 db, darabonként 3 grammnál nem 

nagyobb tömegű szivarka, vagy
• 50 db szivar, vagy
• 250 gramm fogyasztási dohány

Légi úton utazók
• 40 db cigaretta, vagy
• 20 db, darabonként 3 grammnál nem  

nagyobb tömegű szivarka, vagy
• 10 db szivar, vagy
• 50 gramm fogyasztási dohány.
A dohány- és alkoholtermékeknél (kivéve 

a szőlőbor és sör) ezek a mennyiségi korlátok 
külön-külön kimerítik az adómentességi érték-
határ 100 %-át. A dohány-, illetve az alkoholter-
mék esetén a meghatározott mennyiséghatárok 
százalékos részarányainak együttes összege 
azonban nem haladhatja meg a 100 százalékot. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a légi 
utastól eltérő utas behoz 40 szál cigarettát, úgy 
vám- és adómentesség csak ezen mennyiségre 
adható, a további dohánytermékekre (szivarka, 
szivar, fogyasztási dohány) vám- és adómentes-
ség már nem adható. 

Ha 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50 
%-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen behoz-
hat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 
25 gramm fogyasztási dohányt (mennyiséghatár 
további 50 %-a).  
3. Egyéb áruk

A fenti árukon túl 300 EUR, illetve légi forgalom-
ban 430 EUR értékhatárig hozható be áru vám- és 
adómentesen. A 15 év alatti utasok 150 EUR ér-
tékhatárig hozhatnak be – az utazási forgalomtól 
függetlenül – árut vám- és adómentesen.

A vám- és adómentességi értékhatárok aktuá-
lis forintösszegeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) tájékoztatásban teszi közzé.

A vám- és adómentesség további feltétele, 
hogy a behozatal

• alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely 
ésszerű időn belül nem egy sorozat része-
ként valósul meg), és

• kizárólag az utas vagy annak családtagjai 
személyes használatára vagy ajándék céljára 
szánt árucikkekből áll, és

• amelyek jellege és mennyisége nem lehet 
olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.  

4. Üzemanyag  
Behozatali vámoktól mentesen hozható be a 

Közösség vámterületére belépő magán- és ke-
reskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok, 
valamint különleges konténerek szabványos 
tartályaiban lévő üzemanyag, továbbá a magán 
gépjárművek és motorkerékpárok hordozható 
tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 

10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzem-
anyag birtoklásáról és szállításáról szóló nem-
zeti rendelkezéseket.

Nem kereskedelmi jellegű import esetén a 
mentesség a kizárólag a 17. életévüket betöltött 
utasok esetén valósul meg.

A vámmentességhez kapcsolódó korlátozás 
alapján a vámmentesen behozott üzemanyag: 

• nem használható más járműben, mint ami-
ben azt behozták, 

• abból a mentességben részesülő személy 
nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve 
az adott járműnek a szükséges javítási 
idejét,

• továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhe-
sen, sem ingyenesen (tehát sem eladni, sem 
elajándékozni nem lehet).

Ha valaki ezeket a szabályokat nem tartja be, 
az üzemanyag után vám- és nemzeti adófizetési 
kötelezettség keletkezik a rendelkezés nem tel-
jesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkal-
mazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes 
hatóságok által megállapított vagy elfogadott vá-
mérték alapján.

Ha a vámmentesség és a kapcsolódó nemze-
ti adómentesség bármely feltétele nem teljesül, 
úgy a behozatalra csak a vám és adók (általá-
nos forgalmi adó, jövedéki adó stb.) megfizetése 
után kerülhet sor. A szabályok betartását a vám-
hatóság fokozottan ellenőrzi!

III. EGYES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ 
SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

1. Élelmiszer
Európai Unión kívüli országból könnyen romlan-

dó élelmiszerek, mint például a 
• nyers hús, 
• hentesáru, 
• hústartalmú élelmiszerek, 
• tej- és tejtartalmú termékek
behozatala az állatbetegségek esetleges ter-

jesztése miatt kockázatos. Ezért a személyes 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek és a 
kedvtelésből tartott állatok etetésére szánt állati 
eredetű termékek behozatala szigorú szabályok-
hoz kötött. A szabályok megsértése esetén elő-
fordulhat, e termékek visszafordítása, elkobzása, 
illetve megsemmisítése.

Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek 
szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges kü-
lönleges élelmiszer abban az esetben hozható be, 
ha az

• felbontás előtti tárolása hűtést nem igényel, 
• védett márkanevű, illetve 
• csomagolása sértetlen.

Az Európai Unión belül, vagy nem uniós államból (harmadik ország) az Európai Unióba uta-
zóknak a következő szabályokra kell odafigyelniük.

Minden nap
elérhetőek vagyunk a
06-20/214-4398-as

számon.

VESZÉLYES, MAGAS FÁK KIVÁGÁSÁT
VÁLLALJUK ALPIN-TECHNIKÁVAL!

Web: www.fakivagasviktor.hu Fakivágás www.fakivagasviktor.hu



12 NAVinfó
2020  

194x68,5 mm
(Minden Szuperinfó magának szervezi és tördeli.)

Az Európai Unió külső határszakaszán műkö-
dő vámszervek ellenőrzik e termékek magánsze-
mélyek általi behozatalát, és a belépési pontokon 
figyelemfelkeltő plakátokat helyeznek ki a vonat-
kozó szabályokról. 

Kiutazáskor – utazás idejére összekészített 
élelmiszercsomagban – szintén nem ajánlatos 
magunkkal vinni állati eredetű termékeket, mivel 
azok harmadik országba történő kivitele általá-
ban tilos, vagy szigorú feltételekhez kötött. Az 
erre vonatkozó szabályokról a célország magyar-
országi diplomáciai képviseletei tudnak felvilágo-
sítást adni. 

Előfordulhat az is, hogy a különböző, fertőző 
állatbetegségek terjedésének megakadályozása 
érdekében egyes termékek ideiglenesen úgyne-
vezett behozatali és kiviteli tiltólistára kerülhetnek. 

Veszélyeztetett állatfajokból készült termékek-
nél (pl. tokfajok kaviárja) további korlátozások le-
hetnek érvényben.

Az utazás előtt az aktuális szabályokról a követ-
kező elérhetőségeken célszerű érdeklődni:

Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefon: 06-1-795-2000, 06-1-795-2532
Fax: 06-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Honlap: www.kormany.hu/hu/
foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. Gyógyszerek
A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők 

a Magyarországra érkezéskor vagy onnan történő 
távozáskor a kezelőorvos által előírt mennyiségű 
gyógyszert tarthatják maguknál – összhangban az 
utazás időtartamával.

Ehhez célszerű orvosi igazolást beszerezni, 
mellyel legfeljebb 90 napra elegendő gyógyszert 
lehet Magyarországra behozni, illetve onnan ki-
vinni. A szükséges nyomtatványok az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet (OGYÉI) magyar nyelvű honlapján: www.ogyei.
gov.hu a ”formanyomtatványok” elérhetőségen 
belül a 35-37. pontok alatt találhatóak. 

Az angol nyelvű nyomtatványok az OGYÉI an-
gol nyelvű honlapján: www.ogyei.gov.hu/forms  
a 11-12. pontokban találhatók. 

Az egyes harmadik országok szabályairól az 
illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek 
tudnak felvilágosítást adni.

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve 
az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó gyógy-
szerek vagy készítmények (jellemzően: nyugta-
tók, élénkítők, hallucinogének) Magyarországra 
történő behozatala vagy onnan való kivitele csak 
a szakhatóság külön engedélyével lehetséges. A 
magyar rendelkezésekkel kapcsolatban az OGYÉI 
az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Telefon: 06-1-235-7970, 06-1-235-7971, 
06-1-235-7944. Fax: 06-1-8869-488
Honlap: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu

3. Háziállatok
Ha valaki házi kedvenccel (kutya, macska, va-

dászgörény) az Európai Unión belül szeretne utaz-
ni, úgy utazás előtt ki kell váltania az állatútlevelet 
(pet passport). 

Az állatútlevelet a lakóhely szerint illetékes állat-
orvos adja ki, ha: 

• az állat rendelkezik a szükséges  
védőoltásokkal, és 

• azonosítása mikrochippel megoldott. 
Ha házi kedvencünkkel harmadik országba 

kívánunk utazni, úgy a célország erre vonatkozó 
szabályairól az illetékes magyarországi diplomáci-
ai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

Ha harmadik országban élő házi kedvenc Ma-
gyarországra érkezik, akkor annak rendelkeznie kell:

• egyedi azonosítással 
(tetoválás vagy mikrochip), 

• a szükséges védőoltásokkal, 
• állatútlevéllel, vagy
• állategészségügyi bizonyítvánnyal. 
Az utazás előtt érdemes az aktuális szabá-

lyokról érdeklődni a területileg illetékes járási 
hivataloknál a http://www.jarasihivatalok.hu/ 
címen, vagy az alábbi elérhetőségeken:

NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Telefon: 06-1-336-9302
Honlap: www.portal.nebih.gov.hu
Fax szám: 06-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Lőfegyverek és lőszerek
Az Európai Unión belül vadászatra, sport- vagy 

önvédelmi célra lőfegyvereket és lőszereket uni-
ós polgár vagy az Európai Unióban letelepedett 
személy európai lőfegyvertartási engedéllyel szál-
líthat. 

Az Európai Unióban lakóhellyel nem rendelkező 
személy vadászatra, sportlövő versenyre lőfegy-
verét, lőszerét csak az eljáró vámszerv díjköteles 
igazolása alapján hozhatja be Magyarország te-
rületére, illetve szállíthatja azon át, ha a személy 
Magyarország területén tervezett tartózkodá-
sa a 90 napot nem haladja meg.

Az igazolást az ügyfélnek Magyarország terüle-
téről való kilépésekor le kell adnia az Európai Unió 
külső határszakaszán (határátkelőhelyen) működő 
vámszervnek. 

Ha az igazolás leadása egyéb okok miatt nem 
lehetséges, akkor az ország elhagyását követően 
azt haladéktalanul meg kell küldeni az igazolást 
kiállító vámszervnek.

Az utazás során mindig igazolni kell
• a lőfegyvertartási jogosultságot (lakóhely 

szerinti államban kiadott tartási engedéllyel) 
és az 

• utazás célját (sportverseny, vadászat).
A vadászaton való részvételt a vadásztatást 

szervező meghívólevelével, valamint vadászati en-
gedéllyel kell igazolni. 

A sportlövészeten való részvételt a sportegye-
sület meghívólevele, illetve a sportlőfegyver és 

lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot a sportá-
gi szakszövetség engedélye igazolja.

Az igazolások csak a lőfegyvertartási, illetve az eu-
rópai lőfegyvertartási engedéllyel együtt hatályosak.

Lőfegyver és lőszer külföldről történő vásárlá-
sa vagy külföldön történő javítása, illetve külföldre 
történő eladása esetén szintén szükség van  

• az utas államának illetékes hatósága által 
kiállított tartási engedélyre, illetve a

• magyar Rendőrség által kiállított behozatali 
vagy kiviteli engedélyre.

A vadászatra és sportcélra engedélyezett lő-
fegyverek és lőszerek behozatalához, kiviteléhez 
szükséges engedélyeket a kérelmező személy la-
kóhelye, az ország területén történő átszállításhoz 
a Magyarország területére történő határátlépés 
helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitány-
ság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság adja ki. 

Az önvédelmi célra történő behozatalt a várható 
beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes me-
gyei (fővárosi) Rendőr-főkapitányság engedélyezi.

A kiállított engedélyek meglétét a vámhatóság 
ellenőrzi, ezért a lőfegyverek és lőszerek szállítá-
sát a vámhatósághoz a vámhatár átlépésekor be 
kell jelenteni. 

A harmadik országba történő kivitelekkel kap-
csolatos szabályokról a célország magyarországi 
diplomáciai képviseletei tudnak felvilágosítást adni.

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok 
elérhetőségei az alábbi címen találhatók:

www.police.hu/hu/ugyintezes
5. Kulturális javak

Az 50 évnél régebbi kulturális javak, például 
földből előkerült leletek, festmények, régi könyvek 
az Európai Unió más tagállamaiba, illetve harmadik 
országokba Magyarországról – akár ideiglenesen 
is – csak a szakhatóság által kiállított engedéllyel 
vihetők ki, az érintett műtárgyak forgalmi értékétől 
függően.

Az engedélyköteles kulturális tárgyak forgalmi 
érték és életkor szerinti listáját tartalmazó nemzeti 
és az uniós jogszabályok eltérhetnek egymástól. 
Az irányadó nemzeti szabályozás alapján enge-
délyköteles a legalább 50.000 forint forgalmi ér-
tékű kulturális tárgyak kivitele. A pénzbeli érték 
megállapítása a tulajdonos kötelezettsége, mely-
hez értékbecslés, vagy műkereskedelmi számla 
szolgálhat alapul. 

A vámhatóság csak a harmadik országokba 
irányuló kiviteli eljárásokat ellenőrzi, és az ilyen 
eljárásokhoz kapcsolódó engedélyeket kezeli. 
Ugyanakkor a vámhatóság az EU belső határsza-
kaszain is szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a kul-
turális tárgyak szállításának jogszerűségét.

Az egyes engedélyekkel, az engedélyköteles 
vagy engedélyhez nem kötött kiviteli eljárásokkal, 
valamint a műtárgy kategóriákhoz kapcsolódó 
életkor- és forgalmiérték-határokkal kapcsolatban 
további információval a Magyarország területén 
engedélyezést végző Miniszterelnökség Műtárgy-
felügyeleti és Régészeti Főosztálya szolgálhat az 
alábbi elérhetőségeken:

KERESS MINKET A FACEBOOKON IS! V-T SALGÓAUTÓ KFT. AUTÓKOZMETIKA

AUTÓKOZMETIKA
•  Személy-kisteher-terepjáró 

autók külső-belső takarítása
•  kárpittisztítás, bőrbelső- 

tisztítás+bőrápolás
•  lámpapolírozás, 

tartós wax
• motormosás

GUMISZERVIZ
•  Gumiabroncsok forgalmazása MINDEN 

méretben, nagy márkaválasztékban
•  lemez- és könnyűfém keréktárcsák 

forgalmazása
•  gumiszerelés,centrírozás, 

gumiabroncs- és felnijavítás
•  POINT’S kátyúgarancia 

19 gumiabroncs márkára

V-T SalgóAutó Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137–139. (21-es főút, OMV benzinkúttal szemben)
Telefon: +36-30/943-3553, +36-30/687-5511, E-mail: vtsalgoautokft@gmail.com

www.gumivásár.hu



Érdeklődni:

+36-20/596-8112

Salgótarján Fő terén
irodahelyiségek kedvező áron

bérbe adók!
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Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti 
és Régészeti Főosztály 
Székhely: H-1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
Telefon: +36-1-896-7761 
E-mail: mutargy@me.gov.hu vagy 
Műtárgykiviteli ügyekben: kivitel@me.gov.hu
Honlap: www.oroksegvedelem.kormany.hu/
mutargyfelugyelet

6. Veszélyeztetett állat- és növényfajok
A veszélyeztetett állat- és növényfajok szállítá-

sát a Washingtoni Egyezmény (CITES) szigorúan 
szabályozza. Mintegy 5.000 állatfaj (például ten-
geri teknősök, elefánt, tigris) és 28.000 növényfaj 
(kaktuszok, orchideák, rózsafa), valamint azok élő 
és élettelen egyedei, részei, illetve a belőlük ké-
szült termékek – beleértve a vadásztrófeákat és 
a preparátumokat is – behozatala és kivitele tilos 
vagy CITES-engedélyekhez kötött.

Az engedélyeket az adott országok illetékes CI-
TES-hatóságai állítják ki.  

A CITES hatálya alá tartozó 
• élő állat vagy állati eredetű termékek, illetve 
• a növényi eredetű termékek vagy élő növé-

nyek szállítása során a behozatalokhoz és 
a kivitelekhez a CITES-engedélyeken kívül 
szükség lehet 

• a hatósági állatorvos által kiállított állat- 
egészségügyi bizonyítvány, vagy 

• a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
járási hivatalok által kiállított növény-egész-
ségügyi bizonyítvány bemutatására is. 

A termékkört csak Magyarország e célra kije-
lölt, állat- és növényegészségügyi határállomás-
sal rendelkező határátkelőhelyein lehet kivinni, 
illetve behozni. Jó tudni, hogy CITES termékeket 
ajándéktárgyként vásárolhatunk a világ számos 
részén, így azok megvételével önkéntelenül is 
hozzájárulhatunk a természet károsításához, bi-
zonyos fajok kihalásához. Az ilyen emléktárgyak 
engedély nélküli behozatala jogellenes cselek-
mény és büntető eljárást vonhat maga után, amely 
természetvédelmi bírságot és akár 3 évig terjedő 
szabadságvesztést is jelenthet. 

Utazás előtt célszerű érdeklődni, hogy mely állat- 
és növényfajokat védi a Washingtoni Egyezmény. 
Előfordulhat, hogy egyes emléktárgyként árusított 
elefántcsont-, teknőspáncél-, egzotikus bőrtermé-
kek, preparált rovarok, szőrmék, trópusi kagylók, 
szárított tengeri csillagok és más dísztárgyak beho-
zatala, kivitele vagy Magyarország területén történő 
átszállítása esetén szükséges CITES engedély. 

A témával kapcsolatosan részletesebb informá-
ciókat a www.cites.hu/cites.html címen és az 
ec.europa.eu/environment/cites/legislation_
en.htm címen találhat.

Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal 
kapcsolatos kérdésekben az alábbi magyar  CI-
TES-hatóság kereshető meg:

Agrárminisztérium 
Biodiverzitás és Génmegőrzési Fősztály
Székhely: 1052 Budapest, 
Apáczai Csere János u. 9.
Telefon: 06-1-795-3753, 06-1-896-4662
Fax: 06-1-301-4646 
Honlap: www.cites.hu E-mail: cites@am.gov.hu

7. Vadásztrófeák
A vadászat során elejtett, vagy elhullott gímszar-

vas, dámszarvas és őz agancsát, a muflon csigáját, 
valamint vaddisznó 16 cm-nél hosszabb agyarát 
kötelező bírálatra bemutatni a vadászterület fekvé-
se szerint illetékes járási hivatalok, míg Budapest és 
Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala (vadászati hatóságok) előtt. 

A vadásztrófea kiviteléhez a vadászati hatóság 
által kiállított trófeabírálati lap szükséges. 

Az elhullott állat agancsa, illetve a hullajtott 
agancs kiviteléhez a vadászati hatóság által kiál-
lított trófeakiviteli engedély is szükséges.

A vadásztrófeák harmadik országból történő 
behozatalához vagy oda történő kiviteléhez a 
hatósági állatorvos által kiállított állategészség-
ügyi okmány is szükséges. Ha az eljárás alá vont 
vadásztrófea a CITES-egyezmény hatálya alá is 
tartozik, úgy a behozatalhoz és a kivitelhez CI-
TES-engedély beszerzése is szükséges.

Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal 
kapcsolatos kérdésekben az alábbi szervek ke-
reshetők meg:

Trófeabírálati lap és trófeakiviteli engedély kiállí-
tásával kapcsolatos ügyekben:

Területileg illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatalok (Budapest és Pest megye te-
rületén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Já-
rási Hivatala) Honlap: www.jarasihivatalok.hu/

Állategészségügyi ügyekben, illetve vadásztró-
feák behozatala esetén: 

NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Telefon: 06-1-336-9302. Fax: 06-1-336-9479
Honlap: http://portal.nebih.gov.hu/
E-mail: aai@nebih.gov.hu
A CITES-egyezmény hatálya alá tartozó va-

dásztrófea behozatala esetén: 
Agrárminisztérium 
Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály
Székhely: 1052 Budapest, 
Apáczai Csere János u. 9.
Telefon: 06-1-795-3753, 06-1-896-4662
Fax: 06-1-301-4646
Honlap: www.cites.hu. E-mail: cites@am.gov.hu

8. Egyes növények és növényi termékek 
Az utasok poggyászát érintő 
növényegészségügyi rendelkezések
A 2019. december 14-étől alkalmazandó növé-

nyegészségügyi rendelkezések alapján poggyász-
ban növények, növényi termékek az Európai Unió 
területére nem, vagy csak növényegész-ségügyi 
bizonyítvánnyal hozhatók be.

Ez alól kivétel:
a) az ananász, a  banán, a datolya, a durián és 

a kókusz mint növényi termések, mennyiségi 
korlátozás nélkül;

b) a személyes fogyasztásra szánt növények, 
növényi termékek kis mennyiségben, mely 
alatt a szakminisztérium döntése értelmében 
az 5 kg/fő, vagy az 1 db/fő mennyiség érten-
dő (például 5 kg alma, vagy 1db dinnye).

Kis mennyiség sem hozható be ugyanakkor 
azon növényekből, növényi termékekből, amelyek 
nem fogyaszthatóak el, például vetőmagok, élő 
növények, koszorúk stb. Szintén nem hozhatók 
be, kis mennyiségben sem a tapadó talajjal szeny-
nyezett termések és növényi részek.

A vámhatóság a vámellenőrzés során a nem 
behozható terméket szállítókat visszafordíthatja, 
illetve a termék kidobására szólíthatja fel az utast. 

Az utazás előtt érdemes a további részletekről 
érdeklődni az illetékes magyarországi diplomáciai 
képviseleteknél vagy az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság (NTAI)
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Telefon: 06-1-309-1000. Fax szám: 06-1-246-2942
Honlap: http://portal.nebih.gov.hu/
e-mail: nti@nebih.gov.hu
A témával kapcsolatos további információk a 

következő linken tekinthetők meg:
https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyiseg-

ben-sajat-fogyasztasra-szant-zoldseg-es-gyu-
molcsfelek-behozhatoak-hazankba
9. Jövedéki termékek

Nem adóköteles, ha egy másik tagállamban 
szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméket 
egy a jövedéki termékkel gazdasági tevékenysé-
get nem folytató természetes személy (magán-
személy) saját maga, saját felhasználásra szállít 
belföldre.

A saját felhasználás megállapításakor, a NAV 
együttesen a következő szempontokat vizsgálja:
• a magánszemély folytat-e jövedéki típusú en-

gedélyhez, vagy nyilvántartásba vételhez kötött 
tevékenységet,

• a birtokban tartás indokát, 
• a jövedéki termék birtokban tartásának helyét, 

vagy a szállítás módját,
• a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi 

okmányt,
• a jövedéki termék jellegét,
• valamint azt, hogy a jövedéki termék meny-

nyisége meghaladja-e a kereskedelmi célú 
mennyiségnek minősülő értékhatárt, ami
• cigaretta esetében 800 darab,
• szivar esetében 200 darab, 
• a legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 

400 darab,
• fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
• sör esetében 110 liter,
• köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
• alkoholtermék esetében 10 liter,
• csendes és habzóbor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital (bor és pezsgő) esetében 
együttesen 90 liter, ebből habzóbor és egyéb 
habzó erjesztett ital (pezsgő) legfeljebb 60 liter,

• töltőfolyadék esetében 300 milliliter,
• új dohánytermék-kategóriák egyszer haszná-

latos termékei esetében 800 darab, folyadéka 
esetében 300 milliliter.

Energiatermék esetén a jármű üzemanyagtar- 
tályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható 
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Kapcsolat
További információért vagy a bevallás te-
lefonos javításához a 06-80/20-21-22-es 
telefonszámot hívhatja, hétfőtől csütörtö-
kig 8.30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 
8.30-tól 13.30-ig. A rendszer használatához 
előzetesen igényelt ügyfélazonosító-számra 
van szükség. Általános tájékoztatást a 1819-
es telefonszámon kérhet. 

A NAV ügyfélszolgálatainak elérhetősé-
ge időpontfoglalással együtt szintén megta-
lálható a NAV honlapján a www.nav.gov.hu 

Keressen minket a Facebookon is!
www.facebook.com/NAVprofil 

NAV a Facebookon
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI-
VATAL 2013-BAN ÉLESÍTETTE 

HIVATALOS OLDALÁT A FACEBOOKON.

A fotóval, videóval illusztrált felderítéseket 
szinte kivétel nélkül közzéteszi a hivatal az ol-
dalon. A mindenkit érintő adós témák is meg-
jelennek itt, főként az szja-bevallás idősza-
kában, de a diákmunka vagy a lakáskiadás 
is szerepel a repertoárban, a NAV nevében 
csalókról szóló figyelmezetésekről nem is be-
szélve. Azokról a nyilvános országos és helyi 

rendezvényekről is posztolnak, ahol a NAV 
kiállítóként van jelen. 

A hivatal munkatársainak kiemelkedő 
sportsikerei, a szolgálat közben történő érde-
kes esetek szintén hálás témát szolgáltatnak 
az oldal szerkesztőinek. 

Hozzászólást az egyes hírekhez bárki fűz-
het. A NAV Facbook oldalán lehetőség van 
privát üzenetben kérdezni is. 2019-ben a NAV 
227 alkalommal posztolt hírt az oldalon és több 
mint 1000 üzenetet kapott, illetve válaszolt 
meg.  

A NAV mobilalkalmazás (NAVMobil) segítségével  
okostelefonján is kapcsolatba léphet velünk:

tartályban lévő mennyiség minősül magánsze-
mély magáncélú beszerzésének.

Harmadik országból Magyarországra az utas 
(függetlenül az állampolgárságától) „Az Európai 
Unión kívülről (harmadik országból) Magyaror-
szágra érkezőkre vonatkozó szabályok” című feje-
zetnél meghatározott mennyiségű jövedéki termé-
ket hozhat be vám- és adómentesen.

A jövedéki termékek harmadik országba való 
bevitelével kapcsolatban további felvilágosítást az 
illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek 
adhatnak.

IV. KÉSZPÉNZBEJELENTÉSI 
KÖTELEZETTSÉG AZ EURÓPAI UNIÓ 

KÜLSŐ HATÁRAIN
Minden olyan, az Európai Unióba belépő vagy 

az Európai Uniót elhagyó utas, akinél 10.000 euró 
vagy azt meghaladó összegű készpénz (akár kü-
lönböző pénznemekben), vagy ennek megfelelő 
összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz (érték-
papír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van, a 
vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot 
tenni.

A nyilatkozat az alábbi oldalakról tölthető le:
www.ec.europa.eu/eucashcontrols
www.nav.gov.hu/nav/vam/egyeb/
keszpenz_130107.html
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál (vagy 

egyéb illetékes hatóságnál) kell megtenni, illetve 
benyújtani, ahol az utas belépett az Európai Unió-
ba, vagy ahol elhagyta azt.

Az Európai Unió néhány tagállamában emellett 
léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírá-
sok a közösségen belüli készpénzforgalomra. Erről 
érdemes tájékozódni az utazás során érintett orszá-
gok magyarországi diplomáciai képviseletein.

V. AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉRŐL 
KÜLFÖLDI UTAS ÁLTAL KIVITT TERMÉK 

ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
ADÓMENTESSÉG 

Mentes az általános forgalmi adó alól a külföldi 
utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy úti 
poggyászának részeként a Közösség területéről 
kiszállítja. Az adómentesség alkalmazásának fel-
tételei:
• az utas a terméket használatbavétel nélkül 

harmadik országba kiszállítja, és ezt a tényt a 
vámhatóság az értékesítést végző által az utas-
nak kiállított adó-visszaigénylő lapon igazolja,

• a terméket a vásárlás napjától számított 90 na-
pon belül kiszállítják az Európai Unió területéről,

• a termékértékesítés – adóval számított – ösz-
szellenértéke meghaladja a 175 eurót, 

• a külföldi utas érvényes úti okmányával vagy 
személye azonosítására szolgáló egyéb, Ma-
gyarország által elismert érvényes közokirattal 
(a továbbiakban együtt: úti okmány) igazolja 
jogállását.
Külföldi utas az a természetes személy, aki az 

Európai Unió egyetlen tagállamának sem állam-
polgára, és nem jogosult az Unió egyetlen tagálla-
mában sem állandó tartózkodásra, továbbá aki az 

Unió valamely tagállamának állampolgára ugyan, 
de lakóhelye az Unió területén kívül van. 

Lakóhelynek minősül az a tartós, ottlakásra szol-
gáló hely, amellyel a természetes személy szemé-
lyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak. 

Az utasnak kilépéskor személyazonossága 
igazolása mellett be kell mutatnia a megvásárolt 
terméket, valamint az adó-visszaigénylő lapot (két 
példányban), továbbá a számla eredeti példányát. 
Az adó-visszaigénylő lapon és a számlán szereplő 
adatoknak meg kell egyezniük az úti okmányban 
szereplő személyes adatokkal. Az adó-vissza-
igénylő lap csak egy darab számlának a termé-
kértékesítésre vonatkozó adatait tartalmazhatja.

Azt a tényt, hogy a termék az Európai Unió te-
rületét elhagyta, a vámhatóság az utas kérelmére, 
az adó-visszaigénylő lapon, a termék harmadik 
országba való kiszállításakor igazolhatja.

Az adó-visszaigénylő lap használata kötelező, 
amit a termék megvásárlásakor a számla kibo-
csátója állít ki három példányban, és ebből az első 
két példányt átadja a vevőnek. A vámhatóság a 
kilépés igazolását követően az adó-visszaigénylő 
lap egy példányát bevonja, a másikat visszaadja a 
külföldi utasnak.

Amennyiben az utas Magyarországot nem 
harmadik ország felé hagyja el (például Bécsbe 
utazik, majd onnan repülőgéppel tér vissza az Eu-
rópai Unión kívüli lakóhelyére), annak igazolását, 

hogy az árut az Unió területéről kiszállították, az 
Unióból való kilépéskor kell kérni (a példa eseté-
ben a bécsi repülőtéren). 

Az adó visszatéríttetését a termék értékesítőjé-
nél személyesen a külföldi utas, illetőleg a nevében 
és képviseletében eljáró meghatalmazottja indítvá-
nyozhatja. Ha a külföldi utas személyesen jár el, kö-
teles úti okmányát bemutatni, ha nem személyesen 
jár el, a nevében és képviseletében eljárónak csa-
tolnia kell a nevére szóló írásos meghatalmazást.

Az adó visszatéríttetése érdekében a külföl-
di utas, illetőleg meghatalmazottja a termék ér-
tékesítőjének átadja az adó-visszaigénylő lap 
vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett első 
példányát, továbbá bemutatja a termékértékesítés 
teljesítését tanúsító számla eredeti példányát.

A visszatérített adó forintban illeti meg a külföldi 
utast, amelyet készpénzben kell a termék értéke-
sítőjének kifizetnie. A külföldi utas és a termékér-
tékesítő ugyanakkor ettől eltérő pénznemben és 
fizetési módban is megállapodhat.

További információk a Nemzeti Adó- és 
Vám-hivatal internetes oldalán, a www.nav.gov.
hu címen találhatók, további részletes tájékozta-
tó az Információs Füzetek menüpontban, a 15. 
információs füzetben érhető el, de kérdéseire a 
belföldről helyi tarifával hívható 1819, illetve kül-
földről a +36 1 250-9500 számokon is választ 
kaphat.  

oldalon. Telefonon is kapcsolatba léphet a 
hivatallal. A NAV Általános Tájékoztató Rend-
szere hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00 óráig, 
pénteken 8.30–13.30 óráig várja hívását a 
1819-es, ingyenesen hívható számon.  

TARJÁNI

VÁROSLAKÓ
KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN MAGAZIN

Ha Salgótarján, akkor...

www.tarjanivaroslakomagazin.hu
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Impresszum

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
nyomozóhatóságának 2019-es 
eredményei
A NAV bűnügyi szakterülete tavaly a bűnül-
dözésével és bűnmegelőzésével újabb bűnö-
zői csoportokat számolt fel, és nagy figyel-
met fordított a vagyonkutató és -biztosító 
tevékenységre is.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága és az irányí-
tása alatt álló nyomozó szervek 2019-ben 5 308 
ismertté vált bűncselekmény kapcsán indítottak 
büntetőeljárást. Az előző évi adatokhoz képest 11 
százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. 
Az 5.308 bűncselekménynek csaknem a fele a 
költségvetési csalás körébe tartozó bűncselek-
mény volt, de jelentős volt

• az iparjogvédelmi jogok megsértése (16 %),
• a csődbűncselekmények (12 %) és
• a számvitel rendjének megsértése (5 %) is.

Az ismert jogsértésekhez kapcsolódó elköveté-
si érték 96,4 milliárd forint volt, ami a 2018-as ada-
tokhoz képest 26 százalékos növekedést jelent.

A vagyonbiztosítás összege tavalyi viszonylat-
ban (lefoglalás, zár alá vétel és önkéntes megtérí-
tés együttesen) 89 milliárd forintot tett ki. Az előző 
évi elkövetési értékhez viszonyítva ez 93 százalé-
kos vagyonbiztosítást jelent. 

A NAV a pénzügyi-, gazdasági bűncselekmé-
nyeket igyekszik már az elkövetés kísérleti sza-
kaszában megszakítani, ami 2019-ben 39 költ-
ségvetési csalásos bűnügyben sikerült. Ha ezek 

a bűncselekmények megvalósultak volna megkö-
zelítőleg 3,5 milliárd forint kárt okoztak volna az 
állam költségvetésének. 

2019-ben feltárt bűncselekmények közül 20 
esetben bűnszervezetben, 28 esetben bűnszö-
vetségben elkövetett, további 18 esetben szerve-
zett jellegű elkövetést állapítottak meg a pénzügyi 
nyomozók. 

A szervezetten elkövetett bűncselekmények 
elkövetési értéke 26,2 milliárd forint (az összes el-
követési érték közel egynegyede), a vagyonbizto-
sítás értéke 26 milliárd forint volt.

Az elkövetési időszakokat és az elkövetési ér-
tékeket figyelembe véve, amennyiben a bűnszer-
vezetek, illetve bűnszövetségek tovább folytatták 
volna jogellenes tevékenységüket, úgy egy év 
alatt a 48 esethez kapcsolódóan hozzávetőlege-
sen 13,7 milliárd forint további kárt okoztak volna 
a költségvetésnek.   
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