
Ta ás é Czi ege Csilla
helyettes álla titkár
adószak ai ügyekért felelős szak ai helyettes

- 2017. november 28.

„Társ az adózásban”



Miről lesz szó?

Elle őrzési tevéke ység egújítása

Elektro ikus ügyi tézés - Cégkapu

O li e evallások

Online-szá la adatszolgáltatás
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NAV . . A JÖVŐ ADÓHIVATALA

Adótudatosság 
ösztö zése, 

ügyfélközpo tú 
hatóság

Korszerű szak ai 
űködéstá ogatás 
és folya atos 

szak ai egújulás

Modern 

informatikai 

egoldások

Aktív hu á  tőke 
és hatéko y 

űködés„Társ az adózásban” 
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ART. ÚJ SZABÁLYAI
• KÉT ELLENŐRZÉSI TÍPUS
• OBJEKTÍV HATÁRIDŐ
• TELJESSÉGI NYILATKOZAT
• ÉSZREVÉTELEZÉSI 

HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ
• BÍRSÁGKEDVEZMÉNY A 

FELLEBBEZÉSRŐL 
LEMONDÁSNÁL

• NAV TÁJÉKOZTATÁSOK 
SZANKCIÓMENTESSÉGE

KOCKÁZATKEZELÉS, 
KIVÁLASZTÁS
• REAL-TIME 

KOCKÁZATELEMZÉS 
(EKAER, OPG, 
NEMZETKÖZI 
INFORMÁCIÓK

• MENNYISÉG HELYETT 
CÉLZOTT KIVÁLASZTÁS

• KIMENETEL:            

TÁMOGATÓ ELJÁRÁS 
ELLENŐRZÉS                  
BŰNÜGYI JELZÉS

UNORTODOX 

ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK
• ADÓTRAFFIPAX
• MOTIVÁCIÓ – MÁSODIK 

ESÉLY
• ALKALMAZOTTAK KÖVETÉSE
• AUTOMATIZMUSOK 

KIALAKÍTÁSA –
ELEKTRONIZÁCIÓ

• NEMZETKÖZI INFO.CSERE 
ADATOK FELHASZNÁLÁSA

• E-KERESKEDELEM

• VIRTUÁLIS VILÁG VALÓS 
JÖVEDELME

Elle őrzési tevéke ység egújítása

VAT GAP (2015/2014)
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ÚJ SZEMLÉLET - TÁMOGATÓ ELJÁRÁS
Az államháztartás adó- és adójellegű bevételeinek biztosítását 

elsősorban a jogkövetés támogatásával és nem az ellenőrzések 
szaporításával kell elérni.

12,1 milliárd Ft 
adókötelezettség növekedés



Változások a sza k iók ál
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Elle őrzési szakterület Adóhatóság összese
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Elle őrzési szakterület Adóhatóság összese

• felle ezési jogról le o dás + esedékességig fizetés,
• e tesül a kisza ott adó írság %-á ak egfizetése alól

Feltételes adó írság kedvez é y

• Az adózó terhére adóhiá y kivételével  jogkövetkez é y e  
állapítható eg, ha az adóhatóság ho lapjá  . ja uár -jétől 
közzétett tájékoztató szeri t járt el.

Jogkövetkez é yek alóli e tesülés

• tagolta  szerkezet jele leg egytö ös struktúra
• eghatározott ulasztások eseté  kötelező hiá ypótlásra felhívás,
• egy éves idő eli korlát kivéve elle őrzés

Mulasztási írság
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Időszak egyedév

Adózói i ősítés ered é ye .I. egyedév - 2017. III. egyedév között

Ko kázatos

Meg ízható

Általá os

Adózói i ősítés
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AZ ADÓZÓK BÁRMELY ÜGYBEN ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETIK ÜGYEIKET,
IDEÉRTVE AZ ADOTT ÜGYBEN BENYÚJTANDÓ VALAMENNYI
ELEKTRONIZÁLHATÓ IRATOT, NYILATKOZATOT

KÖTELEZŐ A KÉTIRÁNYÚ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKKEL

• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÉPVISELŐIVEL

„ADÓÜGYES CÉGKAPU” – ÁTMENETI IDŐSZAK

E-KAPCSOLATTARTÁS AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSBAN

E-PAPÍR SZOLGÁLTATÁS

Elektro ikus ügyi tézés

8



Cégkapu

Bizto ságos kéz esítési tárhely, 
89. § szeri ti SZEÜSZ

Képviseletre jogosult regisztrálhat 
(180. § (6) bek.) szerint  aug. 30-ig

Osztott regisztrá ió – égkapu eg ízott

KAÜ-n keresztüli hozzáférés
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Elektro ikus ko u iká ió 
a NAV-val

2018.12.31-ig 

át e eti időszak

A képviselők 
i de  lehetséges 
ódo  

ko u ikálhat ak

A Cégkapu 
hasz álata ráutaló 

agatartás ak 
i ősül

2018.12.31. 

utá

Képviselő szervezet
tagja/alkalmazottja a
saját vagy a képviselt
Cégkapujáról

Törvé yes képviselő
vagy alkalmazottja az
adózó Cégkapujáról

Egyé i 
vállalkozót 
képviselő

• az átmeneti időszak
alatt és azt követően is
használhatja a KÜNY-
regisztrációhoz
kapcsolódó tárhelyet
(nem Cégkapu
kötelezett)

• KÜNY: Közpo ti Ügyfél-
regisztrá iós Nyilvá tartás

A NAV i de  eset e  értesül a Cégkapu  keresztül feladó 
sze élyről. 10



Re delkezési yilvá tartás RNY
9
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Nyilatkozat a kapcsolattartás módjáról, 

biztosítja ezek lekérdezhetőségét

Az alaprendelkezésen túl nyilatkozni lehet 
az azonosítás módjáról

Képviseleti rendelkezés tehető

Megadhatók a hivatalos kapcsolattartás 
elérhetőségei

Ügykörök meghatározása, amelyekről 
értesítést szeretne kapni 11



Cél egy ésszerű, működőképes, egyértelmű jogszabályi alapokon

nyugvó képviseleti rendszer kialakítása.

RNY – EKNYI kapcsolat

Át e eti 
időszak

• 2019.06.30-ig

• RNY-ben nem tehető a NAV előtti képviseletre
eghatal azás re delkezés

2019.06.30. 

utá

• Ter észetes sze ély adózók sak RNY-ben tehetnek 
képviseletre vo atkozó eghatal azást

• Hivatal óli szi kro izá ió
• Gazdálkodók eseté e  tová ra is  EKNYI re dszer

EKNYI rendszer és az EGYKE bejelentő rendszer korszerűsítése
a gazdálkodók részére online bejelentő felület létrehozása 12



•ÜGYFÉLKAPUN
• jelenlegi 

for á aMagá sze élyek

•CÉGKAPUN
•A tárhelyre 

kihelyezett iratok 
kéz esített ek 

i ősül ek.

Cégek

JELENLEG

• Elektronikusan 
NEM 

yújthatók e 
elle őrzéssel 
kapcsolatos 

eadvá yok, 
nyilatkozatok.

2018.01.01-TŐL

• Az elle őrzés teljes 
folya atá a  
lehetőség lesz a 
kétirá yú elektroni-
kus kapcsolat-
tartásra.

E-KAPCSOLATTARTÁS 
MÓDJA

E-ügyintézés az ellenőrzési eljárásban
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E-SZJA

MUNKÁLTATÓI ADÓ-
MEGÁLLAPÍTÁS 

KIVEZETÉSE

MINDENKI 
SZÁMÁRA 

ELÉRHETŐ WEB 
FELÜLET

E-ÁFA

ONLINE SZÁMLA 
ADAT-SZOLGÁLTATÁS

ELSŐ ÜTEM: ADATOK 
LEKÉR-

DEZHETŐSÉGE

E-JÖVEDÉK
KJIR ÉS EMCS 

ADATAIN ALAPUL

ELSŐ ÜTEM: 
KIAJÁNLOTT 

ADATOK

MÁSODIK ÜTEM: 
WEB-ES FELÜLETEN 

MÓDOSÍTÁS

E-…..
JÁRULÉK

KÖNYVELÉS

BÉR-SZÁMFEJTÉS

………

ONLINE BEVALLÁSOK

87%

13%

Bevallások  egoszlása -ban

Elektronikus Egyé

19 987 141 db

2 230 021 db
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2017-ben 1,9 illióa e tesültek a

evallás kitöltése alól

e-SZJA

2018-ban

Kiterjesztés:
155 ezer mg-i őster előt,

 ezer áfa fizetésére kötelezett adószá os agá sze élyt éri t.
Bevallási határidők har o izálása (2018. ájus 22.)

Mu káltatók ad i isztrá iós terheinek sökke tése
(667 ezer fő
Internetes kitöltő program tová fejlesztése
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2017. november 1-től ár helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés is

HIPA evallások

2017.01.01-től

Befogadó 
nyugta

FEJLESZTÉS
- települési adó értékek eépítése
- figyel eztető jellegű hi akódok

ővítése
16



ONLINE-SZÁMLA 
ADATSZOLGÁLTATÁS

• . július .
• NAV o li e szá la 

felületé
• a fejlesztők által 

előállított xml
adatállo á y 

egfelelése

TESZTELÉS

•2018. eleje

•a teljes szá lázó progra ot, 
a létrehozott re dszert

•A NAV-válaszüze etek
feldolgozásá ak tesztelése 

ADATSZOLGÁLTATÁS 
TESZTELÉSE

• . július .
•éles üze e , érvé yes 

adatszolgáltatás

KÖTELEZŐ 
ADATSZOLGÁLTATÁS

2018. július 1-jét követőe a szá la kiállítója, ha

• magyar adószá al rendelkezik és az Áfa-törvé y hatálya alá tartozik

• elföldi adózó ak állít ki szá lát és
• a szá lá a szereplő elle érték áfa tartalma eléri vagy meghaladja a

100 ezer Ft-ot.
Csak az adatszolgáltatási kötelezettséggel éri tett szá lák vo atkozásába .
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Szá laadatok 
rögzítése

Szá la 
jóváhagyás

Szá la 
ki o sátása

Szá la 
adatszolgáltatás

Legalá  az ÁFA tv. szeri ti adattartalo  o li e 
tová ítása.

Adatszolgáltatás te h ikája

 óra

• Szoftver adatai

• Adatszolgáltató adatai
• Szá laki o sátásra 

kötelezett adatai
• Te h ikai i for á iók

Auto atikus adatszolgáltatás,  
i s e eri eavatkozás.

A szá la efogadói oldalo  
. július -et követőe  

át e etileg arad a tételes áfa 
adatszolgáltatás is. 18



Adatszolgáltatás te h ikája

• Feldolgozott szá la adatok
• Szá lasorszá  !ERP

• Lekérdező felület
• Adó evallás a i portálható

NAV 
adat

• Adó evallás a való 
adatbevitelMa uális

• Automatikusan

• Azonnal

• XML

Szoftver

• 5 munkanap/ 1 munkanap

• Ma uális adatszolgáltatásSzá latö

• Adatkap solato  keresztül
• Adózói oldalo  i s feladatPé ztárgép

Befogadó oldal Ki o sátó oldal

Szá lázó 
program 
felkészítése

Regisztrá ió

Adatszolgáltatás
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Társadal i 
hatások

adózói orál javulása

költségvetési 
evételek 

övekedése

hatéko ya  
gazdasági 

teljesít é y

Adózói 
oldalról

a szá lák lekérdezhetők

versenyhelyzetre 

gyakorolt pozitív hatás

A szá lázó progra ok 
szí vo alá ak övekedése.

ko trollálható szá lák, 
kevese  elírás

vissza satolás a NAV-tól

NAV 
oldalról

hatéko ya  ko kázatkezelés és 
élzott kiválasztás 

Már a evallás előtt 
felderíthetők a ko kázatos 

gazdasági ese é yek.

átteki thető szá lázási 
lá olatok

kevese  sak adatgyűjtésre, 
irat eteki tésre  vo atkozó 

vizsgálat

Desk-audit övekedése –
szá lák összehaso lítása

kevesebb iratanyag-hiá yos 
elle őrzés

Várt elő yök

20



ADÓFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK
• Art. 24/G-H. § alapjá2018.01.01-től

• ha az előz é y e legalá 1 illió (legnagyobb
adóteljesít é yű kör e 2 illió Ft adótartozással 5 éve

elül egszű t ég e való éri tettség szerepel
Új ég vagy sze élyi változás

• adóregisztrá iós vizsgálat alá eső kör
kivéve: kise ségi tulajdonos)

Vizsgált sze élyi kör

• a egszű t ég adótartozásaÖsszege

• letéti szá lára efizetéssel
• gara ialevéllel

Teljesítés

• Adószá  törlése
• Cég egszű ésé ek kezde é yezése

El aradás eseté

12 

hó ap
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Kezdő 
vállalkozások 

részére

 apo  elül –
 hó apig

Mentor 

program

Általá os és 
spe ifikált 

tájékoztatás

Kezdő 
vállalkozói 

Fóru

Sze élyes 
kap solatfelvétel 

lehetősége

. ja uár -től
50 ezer
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„Társ az adózásban”
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