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NAV-figyelő, 37. hét  
Szeptember, 2019  
 

2019. szeptember 30-ig 
regisztrálhatnak a civil 
szervezetek 

Itt találhatják 2019. év 36. heti NAV-figyelőjét. Kertész Gábor, Head of Advisory, minden héten áttekinti 
és összefoglalja a friss NAV híreket, kiemelve a lényeget és kiegészítve az Accace véleményével, 
kommentjeivel. 
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A személygépkocsi üzleti célú használatát igazolhatja 
akár egy e-mail is?  
A PM ÜTF által kiadott legújabb szakmai állásfoglalás mellett olvashatunk arról is, hogy az automatákra 
bizony ki kell tenni a regisztrációs számot. 

1. Újra fókuszban a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi 
bérbevételt terhelő előzetesen felszámított áfa 

Már a 16. heti NAV-figyelőben részletesen írtunk arról, hogy január 1. napjától módosultak az Áfa tv. 
személygépkocsi (vtsz. 8703) bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó 
rendelkezései. [Áfa tv. 124. § (4) bekezdés, 125/A. §, 325. §]. 
Az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt 50 százalékos levonási tilalom alkalmazása során 
az adóalany – figyelemmel az Áfa tv. 120. §-ának szabályára – elsősorban azt köteles vizsgálni, hogy a 
személygépkocsi bérbevétele bármilyen mértékben szolgálja-e az adólevonásra jogosító gazdasági 
tevékenységét. 

A PM Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály által kiadott legújabb szakmai állásfoglalás szerint a 
következőket kell megvizsgálnunk a bérelt személygépkocsikkal összefüggésben: 

Az adóalanynak valamennyi igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában meg kell határoznia, hogy 
jogosult-e, illetve milyen mértékben jogosult az adó levonására. Az igénybe vett szolgáltatás pedig a 
teljesítésen keresztül ragadható meg, hiszen a teljesítéshez kapcsolódik az adófizetési kötelezettség, 
valamint az adó levonásának joga. Ebből adódóan azon körülményt, hogy az érintett 
személygépkocsi adóköteles tevékenységet szolgál-e, nem adómegállapítási időszakonként, hanem 
minden egyes teljesítés – jellemzően elszámolási időszak – kapcsán önállóan kell vizsgálni. 

Az üzleti célú használat alátámasztására alkalmas lehet bármely olyan irat, dokumentum, akár egy 
email is, amely a szokásos ügymenet során keletkezik, és a tartalma alapján az üzleti célú 
használatot, annak megtörténtét igazolja. A NAV korábbi tájékoztatójához tett kiegészítései itt 
olvashatóak. 

2. A NAV közzétette elérhetőségeit az együttműködő szervek részére 

A közzétett elérési utak az Eüsztv. szerinti elektronikus kapcsolattartás során kötelezőek, a NAV a 
honlapján szereplő Általános közzétételi listában szereplő elérhetőségek csak akkor alkalmazhatóak, 
ha az adott ügy intézéséhez nem szükséges az elektronikus kapcsolattartás. A NAV elektronikus 
kapcsolattartásra szolgáló címeit letöltheti innen. 
 
3. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
 
A lista a Közép-afrikai Köztársasággal egészült ki a héten. 
 
4. Feketelisták 
 
Az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók 
Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 
 

https://ado.hu/ado/nav-figyelo-16-het-fokuszban-a-szemelygepkocsi-berbevetelet-terhelo-afa/
https://ado.hu/ado/nav-figyelo-16-het-fokuszban-a-szemelygepkocsi-berbevetelet-terhelo-afa/
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Kiegeszites_a_gazdasa20190909.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Kiegeszites_a_gazdasa20190909.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Kiegeszites_a_gazdasa20190909.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Kiegeszites_a_gazdasa20190909.html
https://nav.gov.hu/nav/egyuttmukodo_szervek/NAV_elerhetosege.html
https://nav.gov.hu/nav/egyuttmukodo_szervek/NAV_elerhetosege.html
https://nav.gov.hu/nav/egyuttmukodo_szervek/NAV_elerhetosege.html
https://nav.gov.hu/nav/egyuttmukodo_szervek/NAV_elerhetosege.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
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5. Az automatákra ki kell tenni a regisztrációs számot 
 
A NAV operatív ellenőrei többször tapasztalták az automata berendezések üzemeltetésének 
ellenőrzésekor, hogy a regisztrációs számot nem helyezték el az üzemeltetők a berendezéseken. 

A regisztrációs számot célszerű az automata kezelőszervei mellett, jól olvashatóan, óvva a környezeti 
hatásoktól, egyértelműen azonosítható formában elhelyezni. A NAV által közzétett információk teljes 
terjedelemben itt. 
 
6. A NAV Informatikai Intézetének Igazgatási és Iratkezelési Osztálya pályázatot 
hirdet igazgatási főreferens munkakör betöltésére 
 
Pályázat teljes szövege innen elérhető. 
 
7. Adótraffipax 
 
Operatív ellenőrzések 38. heti heti várható helyszíneit és időpontjait a fenti linken eléri. 

 
 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél 
csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 
tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi 
változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 
szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az 
Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 
kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből 
származó bármely lépés okoz. 

Szeretne további szakmai 
cikkeket? 

Iratkozzon fel! 

https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Az_automatakra_ki_kel20190911.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Az_automatakra_ki_kel20190911.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Az_automatakra_ki_kel20190911.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Az_automatakra_ki_kel20190911.html
https://nav.gov.hu/data/cms499683/igazgatasi_f_referens_palyazat.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms499683/igazgatasi_f_referens_palyazat.pdf
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

Az Accace-ről   
Az Accace eredetileg Közép – Kelet – Európában alapult meg 2006-ban, míg mára már a régió vezető 
kiszervezési- és tanácsadó szolgáltatói közé tartozik. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a kis és 
középméretű, több országon átívelő projektek magas szintű kivitelezésében, amit már több mint 2000 
elégedett ügyfélnek nyújtottunk szolgáltatásainkon keresztül. 

 Az Accace nemzetközi szinten működik mint az Accace Circle, mintegy Accace fióktelepekből álló és 
megbízható partnerekből álló üzleti közösség, amely egységes és szakértői szolgáltatást nyújt egy fiók 
és egy megosztott online felület alatt. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon! 

https://www.facebook.com/accace.hungary/
https://www.linkedin.com/company/accace-hungary
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash

