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1. Új szabályozási koncepció



a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

 

 

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

 

 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

 

 

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 

szóló 2017. évi CLIII. törvény 

 
 



régi Art

Air Avt

Kp.

Art



Air hatályba lépés 2018. január 1-jén → 137. §

E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően

− indult és a megismételt eljárásokban,

− esedékessé váló kötelezettségekre

kell alkalmazni.

− a 2017. december 31-ig jogerős határozatokat az új

törvény nem érinti

− a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos

rendelkezéseket lehet alkalmazni, ha azok kedvezőbbek



Kp hatályba lépés 157. §

Ezt a törvényt a 2018. január 1. napján vagy azt követően

előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell

alkalmazni

a 2018. január 1. napján folyamatban lévő

ügyekben a régi Pp XX. fejezet irányadó



Kiemelt cél: az eljárás gyorsítása

ennek eszközei:

− a fellebbezésben nem lehet új tényre, bizonyítékra hivatkozni

− perkoncentráció

a) egy bírósági tárgyalás

b) a tárgyaláson csak szóbeli előterjesztés 

c) korlátozott felülvizsgálat



Másodlagos cél: az eljárás gyorsítása

ennek eszközei:

− a fellebbezésben nem lehet új tényre, bizonyítékra hivatkozni

− perkoncentráció

a) egy bírósági tárgyalás

b) a tárgyaláson csak szóbeli előterjesztés 

c) korlátozott felülvizsgálat



A könyvelők újfajta felelőssége

− az észrevételt nagyon körültekintően kell megírni, a hiba

később nem javítható

Jegyzőköny

átvétele

Észrevétel 

benyújtása
30 nap

az adóalany javára szóló minden

tényt és bizonyíték meg kell jelölni



2. Megelőző biztonsági 

intézkedések



Adóhatóság új eszközei

Elévülési idő meghosszabítása

Adóregisztrációs eljárás

Revizor + NAV nyomozók közös fellépése

2001. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható

büntetőjogi intézkedésekről



Adóhatóság új eszközei

Fedett tevékenység, titkos információgyűjtés

Fokozott adóhatósági felügyelet − KOCKERD kérdőív

Adószám felfüggesztése és törlése

Új  büntetőjogi tényállások 

− költségvetési csalás Btk 396. §

− felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Btk 397. 



Adóhatóság új eszközei

Belföldi összesítő (számla) jelentés 1 millió ÁFA tartalom

Online pénztárgép (2014. szeptembertől)

1,5 milliós készpénz korlát 

Útdíj − EKAER 2015 

Automatikus információcsere → 2017-től

Online számla jelentés 100 eFt ÁFA tartalom



Régi eszközök bevetése

Adójogi alapelvek alkalmazása

Mögöttes felelősség alkalmazása

Csőd törvény szankcióinak alkalmazása

Anyagmérleg → árrés becslése



Adótervezés

- adóelőnyök érvényesítése

- hibák elkerülése

- felelősség csökkentése

- vagyonvédelem



Szükséges ismeretek

polgári jog számvitel

cégjog adójog



Cég- és magánvagyon védelme 

− kockázat és vagyon szétválasztás → vagyonőrző cég

− cégszerkezet átalakítása → a múlt elhagyása

− külföldi cég és bankszámla

− házassági vagyonjogi szerződés

− üzleti partnerek ellenőrzése



Jó hírnév Vagyon Kockázat

Rossz cégstruktúra



Jó hírnév

Vagyon

Kockázat

Korszerű cégszerkezet



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft

bérbeadás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás

Külföldi

cég



Jó hírnév Kft

Vagyonörző 

Kft

Kockázat Kft

bérbeadás bérbeadás

alvállalkozás

Külföldi

cég

osztalék



Vagyon

őrző

cég

Aktív 

cég

•ingatlanok,

•gépek,

•járművek,

•jogok

Eszközök

bérbeadása

•munkaerő,

•megrendelések,

•termelés,

•készletek



Vagyon

őrző

cég

Aktív 

cég

Eszközök

bérbeadása

Előnyök:

- gyorsított amortizáció

- vagyon védelem

- bérleti díj variálható 



- többségi tulajdon 

- kapcsoltság

- egyéni vállalkozás 

- betéti társaság 

Személyes felelősség csökkentése 

megszüntetése



Személyes felelősség csökkentése 

- elkülönült ügyvezető alkalmazása

nem lehet stróman



Minősített többség, egyszemélyes társaság miatti korlátlan 

felelősség 

 

hátrányos üzletpolitika esetén 

 

 Csődtv 63. §  

 Ptk 3:324. §  

 

 



A kapcsoltság kezelésének módszerei 

 

      1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek megszüntetése 

      2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése 

      3) Független fél bevonása 

       



A kapcsoltság kezelésének módszerei 

       

     Jogszerűtlen megoldások 

      1) Színlelt közvetítő cég beiktatása 

      2) Offshore cég a tulajdonosok között 

      3) Stróman belépése 



Stróman belépése 

          a) A társasági szerződésben 

                 – részesedés átruházás korlátozása 

 

          b) Szindikátusi szerződés 

 

          c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése 

 



Zsinórmérték 

 

 tartalom elsődlegessége a formával szemben  

(pl. színlelésnél) 

 
 

 

 



Zsinórmérték 

 

 tartalom elsődlegessége a formával szemben  

(pl. színlelésnél) 

 

 gazdasági cél elsődlegessége az adóelőnnyel szemben 

 
 

 

 



Zsinórmérték 

 

 tartalom elsődlegessége a formával szemben  

(pl. színlelésnél) 

 

 gazdasági cél elsődlegessége az adóelőnnyel szemben 

 

 rendeltetésszerű joggyakorlás 
 

 

 

következmény:

mesterséges konstrukciók kizárása



3. Adóeljárás



Adóellenőrzés és jogkövetési 

vizsgálat



Ellenőrzések fajtái



Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS

Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS

Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS

Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adatok 

gyűjtése

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adatok 

gyűjtése

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adatok 

gyűjtése

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak

gazdasági 

események 

valódisága



ADÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT

Ellenőrzések fajtái

ellenőrzéssel lezárt időszak

egyes adó-

kötelezettségek

adatok 

gyűjtése

adóalap- és összeg

ellenőrzéssel nem lezárt időszak

gazdasági 

események 

valódisága



Az adóeljárás folyamatábrái



ellenőrzés megindítása



iratok, nyilatkozat stb.

ellenőrzés megindítása



jegyzőkönyv

iratok, nyilatkozat stb.

ellenőrzés megindítása



jegyzőkönyv

iratok, nyilatkozat stb.

észrevétel

ellenőrzés megindítása



jegyzőkönyv

I. fokú határozat

iratok, nyilatkozat stb.

észrevétel

ellenőrzés megindítása



jegyzőkönyv

I. fokú határozat

iratok, nyilatkozat stb.

észrevétel

fellebbezés

ellenőrzés megindítása



jegyzőkönyv

I. fokú határozat

iratok, nyilatkozat stb.

észrevétel

II. fokú határozatfellebbezés

ellenőrzés megindítása



kereset



kereset

közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem

Kúria dönt a 

befogadásról



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem



Kúria ítélete 

(végzése)

kereset

felülvizsgálati kérelem

közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete



Az ügyvezető helyettesítése az 

adóeljárásban

Bárki lehet meghatalmazott?



Eljárás formái



Személyesen

Eljárás formái



Személyesen Törvényes képviselő

Eljárás formái



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet magánszemély



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet magánszemély



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet magánszemély
~ régi, szakmai kör



Személyesen Törvényes képviselő Meghatalmazott

Eljárás formái

szervezeti képviselő 

(ügyvezető) is

Állandó
Nem 

állandó

jogi személy/szervezet magánszemély

bárki~ régi, szakmai kör



Az adózói bizonyítás új időbeli 

korlátai, az észrevétel kiemelt 

szerepe



A fellebbezésben már nem lehet 

új tényre, új bizonyítékra hivatkozni 

Az eljárás kulcsbeadványa:

ÉSZREVÉTEL



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



 

(3) A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban - 

semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új 

bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú 

döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az 

adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem 

hivatkozott. 

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kell azokat a 

megállapításoknak és körülményeknek a bemutatását, amelyekkel 

összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizonyítékok előterjesztésére 

felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetést. 

 

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



jkv. 

kézbesít

I. fokú

határozat

meghozatala

észrevétel

benyújtása

30 nap

fellebbezés

30 nap

hivatkozási tilalom beállta, 

ha volt felhívás

Új tényre és bizonyítékra hivatkozás 

Air. 124. §



Nem új tény és nem új bizonyíték

− bizonyítási indítvány (?)

− a fellebbezőnek korábban nem volt tudomása, vagy arra

önhibáján kívül nem hivatkozott

− ha nem volt adóhatósági felhívás (Air. 124. §)

− bizonyíték beszerzése iránti kérelem (?) 



Nem új tény és nem új bizonyíték

− a NAV tudott a tényről, bizonyítékról, de azt jogsértően 

figyelmen kívül hagyta, és ezt kifogásolja az adózó (?)

− az adózó kifogásolja, hogy a NAV által hivatkozott tény

nincs bizonyítva (?)

− számszaki hibák (?)

− jogszabályra hivatkozás, jogsértés megjelölése, jogi érvelés

− ítélkezési gyakorlatra hivatkozás

− semmisségi ok



Beadványok főiránya

ÉSZREVÉTEL

a) NAV jegyzőkönyvben

figyelembe nem vett 

- tények

- bizonyítékok 

(felsorolás indokolással)

b) beszerzendő bizonyítékok

c) iratbetekintési kérelem

d) bizonyítási indítványok

FELLEBBEZÉS

a) jogi érvelés

b) bizonyítási indítványok

c) iratbetekintési kérelem

d) beszerzendő bizonyítékok

e) észrevétel és fellebbezés között

ismertté vált tények, bizonyítékok

f) semmiségi ok



Biztosítási intézkedés, ideiglenes 

biztosítási intézkedés

Végrehajtás a jogerő előtt



Biztosítási

intézkedés



Biztosítási

intézkedés



Biztosítási

intézkedés

„rendes”

Air. 82. §



Biztosítási

intézkedés

„rendes”

Air. 82. §



Biztosítási

intézkedés

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Biztosítási

intézkedés

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Biztosítási

intézkedés

ideiglenes

Air. 83. §

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Biztosítási

intézkedés

ideiglenes

Air. 83. §

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Biztosítási

intézkedés

ideiglenes

Air. 83. §

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat előtt

megalapozottan feltételezhető 

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Biztosítási

intézkedés

ideiglenes

Air. 83. §

„rendes”

Air. 82. §

I. fokú határozat előtt

megalapozottan feltételezhető 

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)

okot adó körülményt

követő 5 napon belül 

I. fokú határozat után

valószínűsíthető

kötelezettség későbbi teljesítésének 

veszélye („vagyonmentés”)



Jogorvoslatok típusai



Jogorvoslatok



Jogorvoslatok



Jogorvoslatok



HIVATALBÓLI

Jogorvoslatok



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

felügyeleti 

intézkedés

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

felügyeleti 

intézkedés

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

közigazgatási 

per

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

közigazgatási 

per

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

közigazgatási 

per

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás

felügyeleti 

intézkedés



HIVATALBÓLI KÉRELEM ALAPÚ

Jogorvoslatok

fellebbezés

közigazgatási 

per

ügyészi 

felhívás/

fellépés

felügyeleti 

intézkedés

észrevétel

módosítás/

visszavonás

felügyeleti 

intézkedés



Új határidők

felügyeleti intézkedés iránti kérelem: 1 év (1x!)

észrevétel: 30 nap

súlyosítási tilalom: 18 hónap



Semmisség



Semmisségi okok

c) a határozat ellentétes közig. bíróság adott ügyben hozott 

jogerős határozatával 

b) a határozat tartalmát bcs. befolyásolta

a) az ügy nem tartozik az eljáró adóhatóság hatáskörébe

d) súlyos eljárási szabálysértés (tv.-ben minősített)



Kivételek:

b) 5 év eltelt

a) jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok

+ 3 év eltelt



Súlyosítási tilalom



Súlyosítási tilalom

1 éven (18 hónapon) túl 

korábbinál terhesebb határozat nem hozható

=



alapeljárás

végleges határozata

ÚJ terhesebb 

határozat meghozatala

1 év + 6hónap

Súlyosítási tilalom (ellenőrzés)

Új jegyzőkönyv 

postázása/átadása



alapeljárás 

végleges határozata

ÚJ terhesebb 

határozat meghozatala

18 hónap!

Súlyosítási tilalom (ellenőrzés)



alapeljárás

végleges határozata

1 év

Súlyosítási tilalom

ÚJ terhesebb határozat

meghozatala



Kivételek:

b) bíróság által elrendelt új eljárás

a) nevesített bcs. (költségvetési csalás stb.) jogerős ítéletben 

megállapítva

c) adópol. min., ÁSZ elnök, képviselő-testület által 

elrendelt ellenőrzés

d) ellátási jogosultságot teremt

e) új tény, adat vagy bizonyíték –

és NAV vezetője/önk. felettes adóhatóság rendeli el



4. Adóper



Egy ügyben mégsem három 

bíróság



kereset



kereset

közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem

Kúria dönt a 

befogadásról

Kp. 118. §



közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete

kereset

felülvizsgálati kérelem



Kúria ítélete 

(végzése)

kereset

felülvizsgálati kérelem

közigazgatási és 

munkaügyi bíróság

 ítélete



Budapest1
Debrecen

Budapest2

Miskolc

Győr

Veszprém

Pécs

Szeged

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok



Adóperben 

egyesbíró jár el

elrendelheti a hármas tanácsot,

ha az ügy bonyolult (Kp. 8. §)



Az ügyvéd és az egyéb képviselők

szerepe a perben



Eljárás formái



Eljárás formái



Eljárás formái



Személyesen/

Ügyvezető

Eljárás formái



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet

jogi képviselő



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet

jogi képviselő



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet

jogi képviselő egyéb képviselő 

(pl. alkalmazott)



Személyesen/

Ügyvezető
Meghatalmazott

Eljárás formái

kivéve: kötelező jogi 

képviselet

jogi képviselő egyéb képviselő 

(pl. alkalmazott)



Módosuló határidők, e-per



Új határidő

felülvizsgálati kérelem: 60 nap helyett csak 30 nap

azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés: 

8 nap



A) Kötelező 

- gazdálkodó szervezet felperes

- jogi képviselővel eljáró felperes

B) Választható

- mindenki más számára

E-per – Elektronikus kapcsolattartás

= gazdasági társaság,  

szövetkezet,  egyéni cég, 

egyéni vállalkozó stb.



A keresetlevél és az első tárgyalás 

jelentősége



KELLÉKEK1:

- eljáró bíróság (illetékesség vizsgálata!)

- felperes neve, cégjegyzékszáma, lakcíme/székhelye, adóazonosító száma, perbeli 

állása  + képviselő neve, lakcíme/székhelye, egyéb elérhetősége (+ jogi képviselő: 

ügyvédi iroda ügyintézője, telefonos és elektronikus elérhetőség, kijelölt képviselő)

- az alperes neve, székhelye, perbeli állása + képviselője neve, lakcíme/székhelye

- II. fokú határozatról való tudomásszerzés módja és ideje – azonosításra alkalmas, 

ahhoz szükséges adatok (iktatószám)

- adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható 

Kp. 37. §



KELLÉKEK2:

- jogsérelem + az alapjául szolgáló tények és azok bizonyítékai előadása

- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelem (kereseti kérelem) 

jogalap, összegszerűség + anyagi és eljárási jszsértések (bírság, pótlék!)

- kérelem: a bíróság a keresetet tárgyaláson bírálja el

- kérelem: tárgyalást távollétünkben is tartsák meg 

- kérelem: bíróság kötelezze perköltség megfizetésére az alperest

- részletes halasztó hatály iránti kérelem (vagy megfizetés ténye)

Kp. 37. §



KELLÉKEK3 - CSATOLNI:

- ügyvédi meghatalmazás (minden esetben) – hozzátűzni!

- halasztó hatály ir. kérelmet alátámasztó okiratok

- az az okirat (másolat), amelynek tartalmára a fp. bizonyítékként hivatkozik 

- hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges

+ székhely szerint illetékes NAV-nak külön megküldeni, ha az eltér az adóügy I. fokú 

adóhatóságától

Kp. 37. §



Kereseti kérelmek (Kp. 38. §):

A keresetben kérhető

a) a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezése, megsemmisítése vagy 

megváltoztatása

b) a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása

c) közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása

d) a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés

e) a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati 

jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés

f) a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a 

közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a 

megállapítása



Kereseti kérelmek (Kp. 38. §):

A keresetben kérhető

a) a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezése, megsemmisítése 

vagy megváltoztatása

b) a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása

c) közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása

d) a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés

e) a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati 

jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés

f) a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a 

közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a 

megállapítása



Keresetlevél

- határozat összes rendelkezését támadni

- összes jogszabálysértést megjelölni

Kúria új, szigorú jogértelmezési gyakorlata



Első tárgyalás



Első tárgyalás

keresetváltoztatás végső határideje (Kp. 43. §)

A felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson változtathatja 

meg.  A keresetet  a közigazgatási cselekmény keresettel nem 

támadott, a cselekmény egyéb rendelkezéseitől egyértelműen 

elkülöníthető rendelkezésére csak a keresetindításra nyitva álló 

határidőn belül lehet kiterjeszteni.



Első tárgyalás

keresetváltoztatás végső határideje (Kp. 43. §)

A felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson változtathatja 

meg.  A keresetet  a közigazgatási cselekmény keresettel nem 

támadott, a cselekmény egyéb rendelkezéseitől egyértelműen 

elkülöníthető rendelkezésére csak a keresetindításra nyitva álló 

határidőn belül lehet kiterjeszteni.



Első tárgyalás

Bizonyítás indítvány előterjesztésének, 

bizonyítékok becsatolásának végső határideje (Kp. 78. §

(3) bek.)



Első tárgyalás



Első tárgyalás

Keresetből kimaradt 

- összes jogszabálysértés 

- összes ténybeli előadás

- összes bizonyítási indítvány



Nyilatkozatok rendje

Kereset



Nyilatkozatok rendje

Kereset
Alperesi

védirat



Nyilatkozatok rendje

Kereset
Alperesi

védirat

- visszautasítás vagy

- érdemi védekezés



Nyilatkozatok rendje

Kereset
Alperesi

védirat

Felperesi 

nyilatkozat



Nyilatkozatok rendje

Kereset
Alperesi

védirat

Felperesi 

nyilatkozat

Tárgyaláson

csak szóbeli 

nyilatkozat



Nyilatkozatok rendje

Kereset
Alperesi

védirat

Felperesi 

nyilatkozat

Tárgyaláson

csak szóbeli 

nyilatkozat

ésszerű időkeret

Kp. 60. § és 72. §



Új bizonyítási rendszer



bizonyítási indítvány előterjesztése 

 

bizonyíték becsatolása  

 

 

Időbeli korlátok

legkésőbb az első tárgyaláson



 

- korábban volt rá hivatkozás, de határozat nem vette figyelembe 

 

- önhibáján kívül nem ismerte/nem tudott rá hivatkozni 

 

 

Határozatban nem értékelt (új) tényre való hivatkozás



A 42. §-hoz 

Ha a védiratban (vagy a későbbiek során) olyan új indokokkal 

támasztja alá tevékenységének jogszerűségét, amelyekre a 

közigazgatási tevékenység megvalósulásakor nem hivatkozott, azok 

a jogsérelem orvoslásának minősülnek.  

Új tényre és bizonyítékra hivatkozik a hatóság

→ Kp. indokolása



hivatalból figyelembe veendő tény, körülmény körében 

 

 

 

 

Bizonyítás hivatalból

Kp. 85. §

- semmiségi okok

- lényeges alaki hiányosság

- határozat ügyben nem alkalmazandó (téves) jsz-i rendelkezésre 

alapítottsága



Szakértő  Kp. 80. §

 

elsősorban a megelőző eljárásban kirendelt szakértő alkalmazandó 

 

 

a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazását 

követően ugyanazon szakkérdésben magánszakértő/más kirendelt 

szakértő nem alkalmazható 
 



Kereset halasztó hatálya a 

végrehajtásra 

– avagy a végrehajtás felfüggesztésének szempontjai



Végrehajtás felfüggesztése = halasztó hatály

azonnali jogvédelem iránti kérelem (Kp. 50. §)

a keresetlevélben 

a bíróság 

a) az arányosság elve alapján, 

b) a közérdek és 

c) valamennyi fél szempontjából 

mérlegel 

→ biztosítékadáshoz kötheti

fellebbezés 8 napon belül, melyről

a másodfok 8 napon belül dönt



Végrehajtás felfüggesztése = halasztó hatály

részletes indokolás 

tények valószínűsítése

iratok csatolása

az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, 

mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna



A végrehajtás szüneteltetésének 

lehetőségei



 

− a halasztó hatály elrendelése iránti kérelemnek az adóhatóság 

tudomására jutása napját követő naptól annak elbírálásáig   

 

− a fizetési kedvezmény iránti kérelem adóhatósághoz történő 

megérkezését követő naptól a kérelem végleges elbírálásáig  → 

benyújtás 8 napon belül  

 
 

A végrehajtási eljárás szünetelése Atv. 16. §



Több személy a felperesi oldalon

Felperesi pertársaság, perbelépés, perbeállítás



Több felperes együtt is indíthat pert – felperesi pertársaság

Kp. 19. §

a) közös jog vagy kötelezettség

b) döntés a perben való részvétel nélkül is kiterjedne a pertársakra

c) ugyanazon határozat okozta a jogsérelmüket

d) azonos természetű határozatok azonos jogalapon + 

azonos/hasonló tényeken alapulnak



Érdekelt Kp. 20. §

Akinek jogát vagy jogos érdekét 

a vitatott közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti vagy 

a hozandó ítélet közvetlenül érintheti

− perbe beléphet 

− perbelépés lehetőségéről az ismert érdekeltet a bíróság értesíti

− bíróság hivatalból/kérelemre perbe állíthatja

− a féllel azonos eljárási jogok 

Például:

- könyvvizsgáló, könyvelő

- üzleti partner

- a mögöttes felelős



Jogorvoslatok



1. Felülvizsgálati kérelem

2. (Perújítás)



1. Felülvizsgálati kérelem

2. (Perújítás)



1. (Felülvizsgálati kérelem)

2. (Perújítás)



1. (Felülvizsgálati kérelem)

2. (Perújítás)



Felülvizsgálati kérelem 



Felülvizsgálati kérelem 

- 30 napon belül 

 

- Kúria dönt a befogadásról 

 

- jogszabálysértésre hivatkozással 

 

- semmilyen új tény, bizonyíték, jogszabálysértés nem 

hivatkozható (kivéve: ítélet önálló jogszabálysértései) 

 

- kötelező jogi képviselet 

 

- jogerőt nem érinti 

 

- azonnali jogvédelem (halasztó hatály) ismét kérhető 

 
 
 



Felülvizsgálati kérelem 

- 30 napon belül 

 

- Kúria dönt a befogadásról 

 

- jogszabálysértésre hivatkozással 

 

- semmilyen új tény, bizonyíték, jogszabálysértés nem 

hivatkozható (kivéve: ítélet önálló jogszabálysértései) 

 

- kötelező jogi képviselet 

 

- jogerőt nem érinti 

 

- azonnali jogvédelem (halasztó hatály) ismét kérhető 

 
 
 



Felülvizsgálati kérelem 

akkor fogadja be, ha az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata 

 

a) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása 

b) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége 

c) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának 

szükségessége vagy 

d) a Kúria közzétett ítélkezési gyakorlatától eltérő ítéleti rendelkezés 

 

miatt indokolt 

 
 
 



Felülvizsgálati kérelem 

akkor fogadja be, ha az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata 

 

a) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása 

b) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége 

c) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának 

szükségessége vagy 

d) a Kúria közzétett ítélkezési gyakorlatától eltérő ítéleti rendelkezés 

 

miatt indokolt 

 
 
 

- 3tagú tanácsban

- tárgyaláson kívül - 30 napon belül

- befogadás megtagadását indokolni kell



Teljesítés kikényszerítése



Kérelem (Kp. 151. §) 

teljesítési határidőt követő 90 napon belül 

kérelem elsőfokú bírósághoz teljesítés kikényszerítése érdekében

NAV nem tesz eleget 

új eljárást elrendelő jogerős ítéletnek 

15 napon belül tegyen eleget / adjon magyarázatot

Adófolyószámla rendezésre és kiutalásra is jó lehet?



5. Adózói védekezés taktikái 

és következményei



Adóeljárás közvetlen következményei 

 

 helyszíni ellenőrzés, iratok bevonása 

 ÁFA visszaigénylés megszűnik 

 

 biztosítási intézkedés 

 kapcsolódó ellenőrzések üzleti partnereknél 

 adóigazolás elvesztése, EKAER biztosíték 

 tanúk meghallgatása, nyilatkozattételre kötelezés 

 

 az ügyvezetőre és többségi tulajdonosra korlátozások 

 büntető eljárás, bűnügyi zárlat 

 

 



Az adóhiány okainak elhatárolása

tudatos

adócsalás

adótervezés hiánya



adóeljárásban passzív védekezés

tevékenység áthelyezése

Mi a teendő?



Adózói védekezés taktikái

AKTÍV PASSZÍV



Aktív adózói magatartás  

 

– személyes megjelenés, 

 

– túlbuzgó nyilatkozás, 

 

– revizor által kért összesítések elkészítése, 

 

– az igazát bizonygatja, 

 

– érveit nem tartogatja későbbre 

 

– az eljárás gyors befejezésére törekvés 

 



Aktív adózói magatartás hátrányai 

 

– önkéntelenül is segíti a revizor munkáját, 

 

– a revizor által nem ismert információkat ad át, 

 

– lehetővé teszi, hogy a revizor korrigálja tévedéseit  

 

 



Passzív adózói magatartás  

 

– nem bizonygatja az igazát, hanem az adóhatóság 

„eredményeit” kritizálja, 

 

– késleltet, húzza az időt, elévülésre játszik, 

 

– nem nyilatkozik, vagy csak írásban, 

 

– kizárólag a meghatalmazott képviselő tartja a 

kapcsolatot az adóhatósággal, 

 

 



Passzív adózói magatartás  

 

– nem végzi el az adóellenőr munkáját (nem készíti el a kért 

kimutatásokat), 

 

– semmitmondó észrevétel, fellebbezés (az adóperre 

tartogatja az ütőkártyákat), 

 

– helyszíni ellenőrzés korlátozása 

 



Passzív adózói magatartás hátrányai 

 

– a revizor követeli az együttműködést, ezért 

elkerülhetetlen a konfrontáció, 

 

– az ügyfél türelmetlen, szeretne akciózni 

 

– a revizor gyanúját erősíti 

 

 



Első lépés

-képviselő kinevezése 

•könyvelő

•könyvvizsgáló

•alkalmazott

•adótanácsadó

•ügyvéd

•új ügyvezető



További lépések

- iratbetekintés

-cégnév, székhely, lakóhely változtatás

- postai kézbesítés biztosítása

- külföldi bankszámla

- vállalkozás továbbfolytatásának biztosítása



Vállalkozás továbbfolytatásának

biztosítása

vagyonmentés tevékenység áthelyezése

általában jogszerűtlen



Tevékenység áthelyezése 

 

 új cég alapítása 

 szerződések átruházása 

 bérleti szerződések, közművek átírása 

 tárgyi eszközök, készletek, dolgozók áthelyezése 

korlát:

- bankhitel,

- támogatási szerződés





Helyes magatartás 

 

– revizorral nem beszélgetünk, kizárólag a 

meghatalmazott képviselő tartja a kapcsolatot 

 

– egyedül még az ügyvezető sem mehet be a NAV-ba  

(kivéve: iratátadás) 

 

– nyilatkozatot csak írásban teszünk 

 



NYILATKOZATTEVŐ

(pl. ügyvezető, 

meghatalmazott képviselő)

TANÚ

(pl. alkalmazott, üzleti 

partner)

Hallgatás joga

indokolva

megtagadhatja

a vallomást

indokolás 

n é l k ü l

megtagadhatja

a nyilatkozatot



Air. 59. §  

 

„Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 

megtagadja.” 

joggyakorlás ≠ az együttműködés hiánya



A tanúvallomás megtagadható, ha 

 

a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy 

 

b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját 

bűncselekmény elkövetésével vádolná. 



nem emlékszem

utána kell néznem

írásban nyilatkozom

nézzék meg az iratokban



Ha a revizor kérdez…….





A cég eltüntetések típusai:

1. fantomizálás

2. cégtemető → új ügyvezető „átveszi” a céget

2. cég elhagyása  → pl. székhelyszolgáltatónál



- tulajdonosok elérhetetlenek vagy strómanok

- tisztségviselők elérhetetlenek vagy strómanok

- székhelyén nem található 

Fantomcég

fajtái:            

a) részesedés eladása

b) új tagok tőkeemeléssel többséget  szereznek



A cég eltüntetés tényleges célja 

 

mentesíteni az ügyvezetőt  

 

1. iratőrzés alól és 

2. a cég képviseletétől  

 
 



Cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények 

 

 Közokirat-hamisítás (342. §) 

 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

(409.§)  

 A számvitel rendjének megsértése (403. §) 

 Gazdasági csalás (347.§) 

 Csődbűncselekmény (404.§) 

 Sikkasztás (372. §) 

 



Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok 

 

 

 A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása (Csődtv 63/A. §) 

 Részesedés átruházás és kényszertörlés (Ctv 118/A. §) 

 

 Felszámoló visszamenőlegesen kifogásolhat szerződéseket 

 

− 5 évre visszamenőleg Csődtv 40. §,

− kérheti a bíróságtól a vezetők felelősségének 

megállapítását Csődtv 33/A. §



Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok 

Art 60. § [Az adó megfizetésére kötelezés részesedés átruházáskor] 

 

(1) Az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személy 

tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy 

részvényes a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott 

részesedéssel arányos részének erejéig, ha 

 

a) átruházáskor legalább 25 %-os részesedéssel rendelkezett, és 

 

b) adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének 50 %-át 

meghaladja, 

 

feltéve, hogy a tag, részvényes a b) pontban foglalt körülményről a 

részesedés átruházásakor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az 

adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett volna. 
 





Iratok eltűnése



Iratok eltűnésének lehetséges következményei

− az ÁFA bevallásokban szereplő levonandó adót 

nem fogadják el,  mert nincs bizonylat

− a bankból felvett pénzösszeget a felvevő jövedelmének

minősítik + sikkasztás miatt büntető eljárás indul





A fedezetelvonás 

 

 

a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont 

 

 eladja, 

 

 elajándékozza, 

 

 a házastársának a különvagyonába utalja, 



 haszonkölcsönbe adja, 

 

 eladományozza 

 

 engedményezi 

 

 apportálja, stb. 

saját elhatározásából  

vagyonát csökkenti 



ADÓS (ADÓZÓ)

HITELEZŐ (NAV)

VAGYONSZERZŐ 



Fedezetelvonás

szankciója

Ptk 6:120 § Btk 

viszonylagos

hatálytalanság

adóügyekben

nem

alkalmazható



Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének 

kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e 

harmadik személy irányában hatálytalan, ha  

 

 a másik fél rosszhiszemű volt, 

 

 vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny 

származott. 



A szerződés érvényes

DE

a hitelezővel szemben

hatálytalan



ADÓS



ADÓS

SZERZŐ

elvonás



ADÓS

SZERZŐ

elvonás

HITELEZŐ

(NAV)
bírói ítélet



Ha valaki a 

 

- hozzátartozójával 

- vagy összefonódott cégével köt ilyen szerződést,  

 

 a rosszhiszeműséget, vagy 

 

 az ingyenességet vélelmezni kell. 

megdönthetetlen vélelem



Ptk. szerint közeli hozzátartozónak minősül 

 

 a házastárs, 

 

 az egyeneságbeli rokon 

 

 az örökbefogadott gyermek, 

 

 a mostoha- és neveltgyermek, 

 

 az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 

 

 valamint a testvér. 



Btk 405. § (régi Btk 297. §) 

 

Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés 

fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a 

tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben 

meghiúsítja 

 

 vétség 1 év 

 bűntett 3-5 év 

az elkövető nem büntethető, ha 

a tartozást a vádirat benyújtásáig 

kiegyenlíti



BH2000. 140

A tartozás fedezetének elvonása bűntette 

csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon 

elvonása által valósulhat meg 

[Btk. 297. § (1) bek.].



 

Art 59. § 

 

Ha az adózótól nem lehet behajtani, az adó megfizetésére 

határozattal kötelezhető: 

 

a) az adózó örököse  

 

b) a megajándékozott  

Mögöttes felelősség



A házastárs anyagi felelőssége 

 

 

Ptk 4:46. § 

 

Bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt 

kötött visszterhes ügyletét  

 

a másik házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek 

kell tekinteni 



A házastárs nem felel a házastársa által kötött 

ügyletért (tartozásért), ha bizonyítja, hogy az 

ügylethez nem járult hozzá.  

(megdönthető vélelem) 

 

a házastárs különvagyona nem szolgálhat a 

hitelezők igényének kielégítése alapjául.  

pl. a házassági vagyonjogi szerződésben 

különvagyonként feltüntetett vagyontárgy 
 



Házastárs bűncselekménye 

 

 

- az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell 

megtéríteni, 

 

- felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból 

megillető részre 

 

BH2000. 546 

Ptk 6:582. § [Közös gazdagodók]

A jogalap nélkül közösen gazdagodók egyetemlegesen 

felelnek a gazdagodás visszatérítéséért.



6. Beadványok



Adózói írásbeli beadványok

1. észrevétel 

 

2. fellebbezés 

 

3. Kereset 

 

4. Felperesi nyilatkozat 

 

5. Felülvizsgálati kérelem 
 

kiegészítés benyújtástól 1-2 hét

kiegészítés benyújtástól 1-2 hét

kiegészítés a határidő 30 napján

belül

eljárási kifogások és egyéb kérelmek

bármikor  

kiegészítés a tárgyaláson szóban



jkv. 

kézbesít

I. fokú

határozat

kézbesítése

észrevétel

benyújtása

30 nap

fellebbezés

benyújtása

15 nap

Iratbetekintésre lehetőség van az egész eljárás alatt 

ismételten is

végleges

döntés

kézbesítése
célszerű

célszerű



Adóhatósági tényállítások listája

Tényállítás 

szövege, helye  

Bizonyíték 

megjelölése 

Bizonyíték  

bemutatása 

Bizonyíték  

értékelése 

 



Egy bekezdés → több tényállítás a számlakibocsátóról

„Az adóhatóság álláspontja szerint a nevezett számlakibocsátó 

irányítását ténylegesen nem a bejegyzett ügyvezetője, az 

adóhatóság számára elérhetetlen B. I. végezte, hanem olyan 

személyek látták el, akik eljárási jogosultság, illetve 

meghatalmazás hiányában - adókijátszást megvalósítva - 

„igazgatták” ezen társaság fiktív számlázásban megnyilvánuló 

tevékenységét, illetve akik tulajdonképpen jogosulatlan adóelőny 

realizálása érdekében használták fel ezen jogi személyt.” 

(jegyzőkönyv 64. oldal 2. bekezdés) 
 

a szöveg 5 db tényállítást tartalmaz



Egy bekezdés → 5 db tényállítás



Egy bekezdés → 5 db tényállítás

1. a számlakibocsátó irányítását ténylegesen nem a bejegyzett 

ügyvezetője végezte 

 
 



Egy bekezdés → 5 db tényállítás

1. a számlakibocsátó irányítását ténylegesen nem a bejegyzett 

ügyvezetője végezte 

 

2. az adóhatóság számára elérhetetlen volt B. I. ügyvezető 

 
 



Egy bekezdés → 5 db tényállítás

1. a számlakibocsátó irányítását ténylegesen nem a bejegyzett 

ügyvezetője végezte 

 

2. az adóhatóság számára elérhetetlen volt B. I. ügyvezető 

 

3. olyan személyek látták el az ügyvezetést, akik nem 

rendelkeztek eljárási jogosultság, illetve meghatalmazással  

 
 



Egy bekezdés → 5 db tényállítás

1. a számlakibocsátó irányítását ténylegesen nem a bejegyzett 

ügyvezetője végezte 

 

2. az adóhatóság számára elérhetetlen volt B. I. ügyvezető 

 

3. olyan személyek látták el az ügyvezetést, akik nem 

rendelkeztek eljárási jogosultság, illetve meghatalmazással  

 

4. adókijátszást megvalósítva „igazgatták” a társaság fiktív 

számlázásban megnyilvánuló tevékenységét,  

 
 



Egy bekezdés → 5 db tényállítás a számlakibocsátóról

1. a számlakibocsátó irányítását ténylegesen nem a bejegyzett 

ügyvezetője végezte 

 

2. az adóhatóság számára elérhetetlen volt B. I. ügyvezető 

 

3. olyan személyek látták el az ügyvezetést, akik nem 

rendelkeztek eljárási jogosultság, illetve meghatalmazással  

 

4. adókijátszást megvalósítva „igazgatták” a társaság fiktív 

számlázásban megnyilvánuló tevékenységét,  

 

5. jogosulatlan adóelőny realizálása érdekében használták fel 

ezen jogi személyt 
 



Adóhatósági tényállítások listája

Tényállítás 

szövege, helye  

Bizonyíték 

megjelölése 

Bizonyíték  

bemutatása 

Bizonyíték  

értékelése 

 



Adóhatósági tényállítások listája

kapcsolódó bizonyítékot megjelöltek?

igen ↔ nem

a bizonyítékot bemutatták?

igen ↔ nem

a bizonyítékot értékelték, mérlegelték?

igen ↔ nem



Adóhatósági tényállítások listája

kapcsolódó bizonyítékot megjelöltek?

igen ↔ nem

a bizonyítékot bemutatták?

igen ↔ nem

a bizonyítékot értékelték, mérlegelték?

igen ↔ nem



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások

1. olyan tényállítások felsorolása, amelynél nem jelölték meg a 

kapcsolódó bizonyítékot, tehát ezek a tényállítások 

megalapozatlanok 

 

 
 



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások

1. olyan tényállítások felsorolása, amelynél nem jelölték meg a 

kapcsolódó bizonyítékot, tehát ezek a tényállítások 

megalapozatlanok 

 

 

2. azon tényállítások felsorolása, amelyeknél ugyan megjelölték a 

kapcsolódó bizonyítékot, de azt nem mutatták be az adózónak, 

tehát annak tartalmát nem ismeri, ezért iratbetekintési kérelmet 

kell előterjeszteni 
 



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások

 

3. olyan bizonyítékok felsorolása, amelyek értékelését 

elmulasztották 

 



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások

 

3. olyan bizonyítékok felsorolása, amelyek értékelését 

elmulasztották 

 

4. az adózó javára szolgáló olyan tények és bizonyítékok 

felsorolása, amelyeket nem tartalmaz az adóhatósági jkv. és 

határozat  

 



Adóhatósági tényállítások listája alapján készített kifogások

 

3. olyan bizonyítékok felsorolása, amelyek értékelését 

elmulasztották 

 

4. az adózó javára szolgáló olyan tények és bizonyítékok 

felsorolása, amelyeket nem tartalmaz az adóhatósági jkv. és 

határozat  

 

5. a téves adóhatósági tényállítások tételes cáfolata 



Észrevétel tartalma

1. Adóhatósági tényállítások listája alapján készített 

kifogások 1-4. pontja

2. iratbetekintési kérelem

- tételes felsorolás

3. számszaki hibák felsorolása, levezetések hiánya



Észrevétel tartalma

4. bizonyítási indítványok

- tanú, nyilatkozó, szakértő, ügyfél meghallgatása tárgyaláson,

- kérdések feltétele a nyilatkozó személyhez (pl. tanú, szakértő)

- ügyfelek, érdekeltek bevonása az eljárásba

- bizonyítékok beszerzése

- külföldi megkeresés kezdeményezése

5. eljárási kifogások

Jo. eljárási kifogások



Fellebbezés tartalma (észrevétel+)

1. észrevétel és a fellebbezés között megismert új tények

3. jogi érvelés

2. adóhatósági tényállítások cáfolata

- jogilag téves következtetések

- ellenmondások feltárása

- szakértői vélemény értékelése

- mire nem reagált az adóhatóság 

- bizonyítási indítványok figyelmen kívül hagyása

- bírói gyakorlat

- jogkövetkezmények megállapítása



Kereset tartalma (fellebbezés+)

1. azonnali jogvédelem iránti kérelem 

(végrehajtás felfüggesztése)

2. előzetes döntéshozatal iránti kérelem

3. Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése



5/2016. (IX. 26.) KMK vélemény

- adózói tudattartalom vizsgálata

- passzív ↔ aktív magatartás

- adóelőny 



Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése



 

  

  

 
 

Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése



 

Valódiságot támasztja alá  

  

 
 

Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése



 

Valódiságot támasztja alá Fiktívvé minősítést igazolja 

 

  

 
 

Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése



 

Valódiságot támasztja alá Fiktívvé minősítést igazolja 

 

 készült szerződés 

 kiállították a számlát 

 van teljesítésigazolás, 

szállítólevél, mérlegjegy 

 átutalták az ellenértéket 

 

 
 

Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése



 

Valódiságot támasztja alá Fiktívvé minősítést igazolja 

 

 készült szerződés 

 kiállították a számlát 

 van teljesítésigazolás, 

szállítólevél, mérlegjegy 

 átutalták az ellenértéket 

 a számlakiállító nem adott 

bevallást 

 az eladó eltűnt 

 eladó nem jelentett be 

alkalmazottat 

 
 

Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése

vevő adóalany tudattartalmának 

vizsgálata szükséges



A bizonyítékok minősége

 

 közvetlen 

 

 közvetett 

 

 becslés (valószínűsítés) 

 

Államigazgatási főiskola tankönyve

„A helyes bizonyítás a közvetlen és a közvetett

bizonyítékok egymásba fonódó, egymást

kiegészítő egysége, de mégis a közvetlen

bizonyítékok elsődlegessége mellett.”



Air 100. § [A jogviszony eltérő minősítésének tilalma] 

 

Az adókötelezettséget érintő jogviszony alanyainak ellenőrzése 

során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt 

az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően, a jogviszony 

egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe 

venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során. 
 

VEVŐ ELADÓszerződés

Magyarország Alaptörvénye 

XXVIII. cikk 

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 

bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy 

jogos érdekét sérti. 

 



A tényállás feltárásának alapossága 

 az adóalany javára szolgáló tények ismertetése 

 

 az eltűnt üzleti partner felkutatása 

 

egyedi adóamnesztia (?)

Air. 3. § megkülönböztetés tilalma 



A bizalomvédelem elve 

 

 korábbi ellenőrzések megállapításai, 

 

 állásfoglalások követése 

 

 a könyvvizsgáló szakvéleménye 

 

 



Tesztek alkalmazása

Tesztek fajtái:

– polgári jogi,

– számviteli és egyéb adónemek,

– anyagmérleg,

– megkülönböztetés tilalmába ütközés,

– adóhiány maximuma,

– alapelvek → Eub joggyakorlata

adósemlegesség elve

megköveteli, hogy az előzetesen felszámított HÉA levonása

lehetséges legyen, amennyiben tartalmi követelmények

teljesülnek, még ha egyes alaki követelményeknek nem

is tesz eleget az adóalany

[C-392/09 sz. Uszodaépítő Kft. ügy – 39. pont]



Air. 97. § 

(3) Ha az adóhatóság a vizsgálat megállapításait más 

adózónál végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével vagy 

ennek során beszerzett adatokkal, bizonyítékokkal 

támasztja alá, az erről szóló jegyzőkönyvnek, határozatnak, 

illetve a kapcsolódó vizsgálat során feltárt adatoknak, 

bizonyítékoknak az adózót érintő részét az adózóval 

részletesen ismertetni kell. 
 

Kapcsolódó vizsgálat

az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bek. és az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 47. cikk rendelkezésébe ütközik, mivel korlátozza az adózók 

jogorvoslati jogának érvényesítését 



Köszönjük

a figyelmet

iroda@drkises.hu

adko@adko.hu



Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások


