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Szabad és „passzív” bizonyítás

Az adóhatóság nincs kötve a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 79. § (5) 
bekezdésében említett bizonyítási eszközökhöz és bizonyítékokhoz, 
álláspontját bármilyen módon alátámaszthatja.
A szabad bizonyítás elve alapján az adóhatóság a feltárt tényeket, 
körülményeket és adatokat jogában áll saját belátása szerint értékelni.
A szabad bizonyítás joga a vizsgálat alá vont adózót is megilleti.

Passzív bizonyítást alkalmaz a revízió, amikor a bizonyítás az adózó terheli (pl. 
adómentesség, adókedvezmény igénybevételének törvényi feltételeinek 
fennállása, könyvekben kimutatott ügylet megvalósulásának alátámasztása).
Az ellenőrzés nem köteles tényállás-tisztázási és bizonyítási kötelezettség 
keretében az adózót terhelő bizonyítás elvégezni (pl. adómentesség 
igénybevételét igazoló, a könyvekben kimutatott ügylet megvalósulását 
alátámasztó iratok beszerzése).



Belföldi jogsegély

A tényállás tisztázása érdekében az adóhatóság jogosult más hatóságot 
megkeresni.

Leggyakrabban megkeresett hatóságok:
- helyi önkormányzat;
- cégbíróság;
- építésügyi hatóság;
- gépjármű-nyilvántartást vezető hatóság;
- nyomozóhatóság;

A belföldi jogsegély útján beszerzett adatok (ide értve más hatóság által 
elvégzett ellenőrzés során hozott döntés, az ellenőrzés során keletkezett 
bármely irat, dokumentum) bizonyítéknak minősülnek.



Adózó saját ügyben tett nyilatkozata I.

2018. január 1-jét követően indult ellenőrzések során Air. 59. §-alapján.
Az Air. 59. § (1) bekezdése szerint az adózó joga, hogy nyilatkozatot tegyen, 
vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
Az Air. 59. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózót nyilatkozattételre 
hívhatja fel, ha ezt a tényállás tisztázása szükségessé teszi.
Az Air. 98. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerint az adózó köteles az 
adóhatóság felhívására az adóhatóság által meghatározott módon 
nyilatkozatot tenni. 
A NAV szerint érvényesül az Air. 98. § (1) bekezdése nem érvényesül, ha adózó 
saját ügyében tesz nyilatkozatot (Adó- és Vám Értesítő 2018. évi 5. szám 43. 
adózási kérdés).
Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok érvényesülnek!!!
A hivatali helyiségben tett nyilatkozat lényegesen nagyobb kockázattal járhat 
mint az írásban tett nyilatkozat:
- nincs mód felkészülni a nyilatkozat megtételére;
- az ellenőrök a jegyzőkönyvet nem szó szerint veszik fel, az elhangzottakat 
gyakran saját preferenciájuk alapján foglalják össze;
- a nyilatkozattevő akaratán kívül pontatlan, hiányos, nem tényszerű 
nyilatkozatot tesz;



Adózó saját ügyben tett nyilatkozata I.

2018. január 1-jét követően indult ellenőrzések során Air. 59. §-alapján.
Az Air. 59. § (1) bekezdése szerint az adózó joga, hogy nyilatkozatot tegyen, 
vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
Az Air. 59. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózót nyilatkozattételre 
hívhatja fel, ha ezt a tényállás tisztázása szükségessé teszi.
Az Air. 98. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerint az adózó köteles az 
adóhatóság felhívására az adóhatóság által meghatározott módon 
nyilatkozatot tenni. 
A NAV szerint érvényesül az Air. 98. § (1) bekezdése nem érvényesül, ha adózó 
saját ügyében tesz nyilatkozatot (Adó- és Vám Értesítő 2018. évi 5. szám 43. 
adózási kérdés).
Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok érvényesülnek!!!
A hivatali helyiségben tett nyilatkozat lényegesen nagyobb kockázattal járhat 
mint az írásban tett nyilatkozat:
- nincs mód felkészülni a nyilatkozat megtételére;
- az ellenőrök a jegyzőkönyvet nem szó szerint veszik fel, az elhangzottakat 
gyakran saját preferenciájuk alapján foglalják össze;
- a nyilatkozattevő akaratán kívül pontatlan, hiányos, nem tényszerű 
nyilatkozatot tesz;



Adózó saját ügyben tett nyilatkozata II.

- a nyilatkozattevő személyiségéből adódóan stresszhelyzetként élheti meg a 
helyzetet, amely következtében idegesen, zavartan viselkedik, s ebből az 
ellenőrök téves következtetéseket vonhatnak le;

Javaslatok:
- írásbeli nyilatkozat megtétele;
- szóbeli nyilatkozat esetén a jegyzőkönyv gondos, figyelmes átolvasása, nem 
jegyzőkönyvezett körülmények jegyzőkönyvezésének kérése, a 
pontatlanságok kijavíttatása;
- a nyilatkozattevő lehetősége szerint előzetesen készüljön fel; ne egyedül 
tegye meg nyilatkozatát, hanem vegye igénye szakértelemmel bíró személy 
segítségét is, aki jelen van a nyilatkozat felvételénél;

Általános kockázatok:
- „átgondolatlan”, „valótlan” nyilatkozat megtétele;
- a nyilatkozatot inkompetens személy(ek) teszi(k) meg;
- az adóhatóság „kritika” nélkül elfogadja a nyilatkozattételt;
- az ellenőrzés a nyilatkozat visszavonásának, módosításának bizonyító erőt 
nem tulajdonít);



Más adózó ügyében tett nyilatkozat I.

Az Art. 9. §-a szerint más adózó ügyében nyilatkozatot tenni törvényi 
kötelezettség, annak elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki. 
2018. január 1-jét követően indult ellenőrzések során Air. 60. §-alapján.
Az Air. 98. § (1) bekezdése értelmezhető oly módon, hogy az ellenőrzés 
megszabhatja a nyilatkozat megtételének módját, de „taktikus” adózói 
magatartás esetén a szóban forgó rendelkezés érvényesülése elkerülhető.
A nyilatkozattételre való kötelezést az adóhatóság célhoz kötötten rendelheti 
el az adózónál, illetve az adózónak nem minősülő természetes személynél.
A felhívás a nyilatkozattételre kötelezett személlyel szerződéses kapcsolatban 
állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, 
adómentességének, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési 
támogatásának megállapítására, ellenőrzésére irányulhat. Ezen túl a kötelezés 
célja az lehet, hogy az adóhatóság az eljárásához szükséges, az adózó által 
ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről 
tudomást szerezzen.
Az adózót az adóhatóság arra is kötelezheti, hogy az érintett adózóval 
bonyolított ügylettel kapcsolatban rendelkezésére álló iratokat, 
dokumentumokat is nyújtsa be.



Más adózó ügyében tett nyilatkozat II.

Az Air. 60. §-a alapján nyilatkozattételre kötelezhető (érintett adózót nem 
kell értesíteni):

- a vizsgálat alá vont adózó vevője, szállítója;
- a jelenleg és a múltban székhelyként, telephelyként szolgáló ingatlan 

bérbeadója;
- a jelenlegi és a volt könyvelő;
- a jelenlegi és a volt adótanácsadó, adószakértő;

   - a jelenlegi és a volt alkalmazott;
   - a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló vagy állt személy;
   - a jelenlegi és a volt tisztségviselő, aki képviseletre nem (volt) jogosult       

(például felügyelőbizottság tagja),
   - volt ügyvezető, vezető tisztségviselő, cégvezető;
Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok érvényesülnek!!!
A nyilatkozattételre kötelezett adózó gyakran nem kezeli súlyának 
megfelelően az adóhatóság kötelezését, mivel a nyilatkozatot nem saját, 
hanem más adózó ügyében kell megtenni.
Ez a magatartás jelentős kockázatokat hordoz, tekintettel arra, hogy a 
nyilatkozat tartalma alapján az adóhatóság a nyilatkozattételre kötelezettnél 
is elrendelhet ellenőrzést, amely során a nyilatkozatot bizonyítékként 
használhatja fel.



Más adózó ügyében tett nyilatkozat III.

Lényeges kockázatok az érintett adózó szempontjából:
- „átgondolatlan”, „valótlan” nyilatkozat megtétele;
- az adóhatóság „kritika” nélkül elfogadja a nyilatkozatot;
- nyilatkozat visszavonásának, módosításának az adóhatóság bizonyító erőt 

nem tulajdonít);

Kockázat mérséklése:
- kapcsolat felvétele és tartás a nyilatkozattételre kötelezett adózóval (ha 
erre lehetőség van);

- a nyilatkozattételre kötelezett „felvilágosítása” arról, hogy a tényszerű 
nyilatkozat megtétele saját érdekét is szolgálja;



Magánszemély tanúvallomás I.

Az Air. (57., 62. és 63. §) és a Korm. rendelet nem definiálja a tanú fogalmát.
Az Air. szerint a tanúként idézett személy köteles tanúvallomást tenni. 
A nyilatkozattételre vonatkozó szabályokból az adódik, hogy az a személy 

idézhető tanúként, aki a vizsgálat alá vont adózóval nem áll vagy nem állt 
szerződéses kapcsolatban, de annak tevékenységéről információkkal 
rendelkezhet, azzal kapcsolatban bármilyen tényről, körülményről 
tudomással bírhat.

Az érintett adózót a tanú meghallgatásáról és annak időpontjáról előzetesen 
(legalább 5 nappal korábban) értesíteni kell!

A tanú személyes megjelenésre kötelezett, de kérheti annak engedélyezését, 
hogy tanúvallomását írásba tegye meg.

A Ket. szerinti (korábbi) egyéb szabályokhoz képest változás nem történt.

Lényeges kockázatok az érintett adózó szempontjából:
- „átgondolatlan”, „valótlan” tanúvallomás megtétele;
- az adóhatóság „kritika” nélkül elfogadja a tanúvallomást;
- tanúvallomása visszavonásának, módosításának az adóhatóság bizonyító 
erőt nem tulajdonít);



Magánszemély tanúvallomása II.

Javasolt „magatartás” az érintett adózó részéről:
- részvétel a szóbeli tanúvallomásnál; kapcsolattartás az „érintett” 
személyekkel;

Iratbetekintés korlátai:
- más személy által tett tanúvallomás megismerhető (arról másolat is 

kérhető), kivéve, ha a tanú zárt adatkezelést kért;
- zárt adatkezelés kérése esetén is megismerhető a tanúvallomás tartalma, 

mivel arról az adózó kérésére az adóhatóság kivonatot köteles készíteni, 
amelyről másolat is kérhető;

Meghatalmazott az idézett tanú helyett eljárhat abban a tekintetben, hogy 
előadhatja a tanú helyett, miszerint írásban kíván tanúvallomást tenni (a 
meghatalmazott meghatalmazó nevében nyilatkozatot tesz, amelyre 
lehetősége van).



Szakértői vélemény

- a szakértő kirendeléséről, a kirendelt szakértő személyéről az érintett adózót 
értesíteni kell (kötött eljárási rend, amelyet az ellenőrzés köteles betartani);

- a szakértő részére feltett kérdésekről, a szakértő által tisztázandó 
tényállásokról, a szakértő és az ellenőrzés közötti kommunikáció tartalmáról 
iratbetekintés keretében információ szerezhető;

- a szakértő meghallgatásáról az érintett adózót előzetesen értesíteni kell;
- a szakértői vélemény a legerősebb bizonyíték az ellenőrzés kezében;
-  „gyakorlatban” az ellenőrzés által kirendelt szakértői vélemény csak más 

szakértő véleményével dönthető meg;
- a vizsgálat alá vont adózó által igénybe vett szakértő véleménye csak akkor 

alkalmas az ellenőrzés által kirendelt szakértő véleményének megdöntésére, 
ha a szakértő által alapul vett tényállás teljes mértékben azonos a tényleges 
tényállással, valamint a szakértő kompetenciája és függetlensége 
„megkérdőjelezhetetlen”;



Nemzetközi megkeresés

- az Európai Unió adóügyi együttműködése keretében, vagy nemzetközi 
egyezmény, illetve viszonosság alapján;

- az adóhatóság az ellenőrzést a válasz hiányában is lezárhatja, ha ennek 
hiányában is tisztázottnak minősül a tényállás;

- a külföldi adóhatóság, vagy más hatóság megkeresése és arra kapott válasz 
érdemi irat, amelybe az ellenőrzésnek iratbetekintést kell biztosítania (Kúria 
által hozott döntést – Kfv.VI.35.306/2013. - megelőzően az adóhatóság 
ezeket az iratokat döntés-előkészítő iratnak minősítette és a betekintést 
megtagadta);

-  az Air. 43. § (3) bekezdése alapján a kérdésekbe a válasz beérkezésétől lehet 
betekinteni;

- Az Air. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem lehet betekinteni a 
nemzetközi információcsere keretében más államból érkező megkeresés 
irataiba;



Kapcsolódó vizsgálat I.

- az ellenőrzés ugyan értesíti a vizsgálat alá vont adózót a kapcsolódó 
vizsgálat elrendeléséről, megkezdéséről és befejezéséről, de azt már 
nem közli, hogy kinél kerül a kapcsolódó ellenőrzés lefolytatásra 
(megoldás: kapcsolattartás fontosabb üzleti partnerekkel);

- már folyamatban levő ellenőrzés is kapcsolódó ellenőrzésnek minősül;
- kapcsolódó vizsgálat időtartama beleszámít az ellenőrzési határidőbe;
- kapcsolódó ellenőrzés típusa befolyásolhatja annak során feltártak 

bizonyító erejét (egyes ellenőrzés típusok más-más cselekményekre 
jogosítják a revizorokat), valamint annak során jogsértő módon 
kerülhetnek bizonyítékok beszerzésre (pl. egyes adókötelezettségek 
ellenőrzésére irányuló jogkövetési vizsgálat keretében elvileg az 
adóhatóság „tartalmi” ellenőrzést nem végezhet);



Kapcsolódó vizsgálat II.

- kapcsolódó ellenőrzés eredményét a vizsgálati jegyzőkönyvnek 
„megfelelő” részletességgel kell tartalmaznia;

- sok esetben az adóhatóság a kapcsolódó ellenőrzésről kivonatot 
készít, amely megismerhető, álláspontom szerint kérésre az ellenőrzés 
köteles kivonatot készíteni;

- az Air. 100. § -ában foglalt tilalomnak (jogviszony eltérő minősítésének 
tilalma) érvényesülnie kell;

- nem tekinthető minősítésnek, ha az egyik félnél lefolytatott 
adóellenőrzés nem tesz megállapítást a másik félnél kifejezetten 
vizsgált és minősített ügylettel kapcsolatban;



Iratbetekintési jog gyakorlásának korlátai I.

Nem lehet betekinteni
a) döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésbe (pl. felterjesztés),
b) a nemzetközi információcsere keretében más államból érkező 
megkeresés irataiba,
c) a döntés (végzés, jegyzőkönyv, határozat) tervezetébe,
d) zárt adatkezelés esetén a természetes személyazonosító adatait 
tartalmazó jegyzőkönyvbe,
e) hivatali titkot (védett adatot) tartalmazó iratba,
f) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre 
vonatkozó adótitok megismerését tenné lehetővé.



Iratbetekintési jog gyakorlásának korlátai II.

Korlátozható az iratbetekintés az adatszolgáltatásra vonatkozó iratok 
tekintetében az ellenőrzés megkezdéséig, ha valószínűsíthető, hogy 
azok tartalmának megismerése a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. 
A nemzetközi információcsere keretében kiküldött megkeresésbe és az 
arra adott válaszba a válasz megérkezését megelőzően. 
Az iratbetekintési jog gyakorlása során nem ismerhető meg a 
nemzetközi információcserében közreműködő adóhatósági 
alkalmazottak személyes adatai.

Az iratbetekintési jog gyakorlása nélkül nem képzelhető el hatékony 
jogorvoslat!
Ennek gyakorlása nélkül az adózó kizárólag azon információkra 
hagyatkozhat, amely a jegyzőkönyvben említésre kerülnek.



Online adatszolgáltatás, áfa összesítő felhasználása

A számlakibocsátó által teljesített online adatszolgáltatás adatai alapján 
kalkulálható az értékesítés nettó árbevétele, a bevallott fizetendő adó 
tényszerűsége.

Az adatszolgáltatás során közölt adatok alapján a számla hiteltelenségére 
utaló körülő körülmények ismerhetők fel.

Érvénytelenítő, módosító számlával kapcsolatban lejelentett adatok alapján 
következtetéseket lehet levonni a vállalkozás számlázási fegyelmével 
összefüggésben.

Az áfa bevallás keretében a beszerzésekkel kapcsolatban teljesített 
adatszolgáltatás a számla kibocsátója által teljesítendő adatszolgáltatás 
kontrollja.

Beszerzésekre vonatkozó összevont adatszolgáltatási kötelezettség szűkítése.



Online pénztárgép forgalmi adatai

A kapott forgalmi adatok és az adóhatóság rendelkezésére álló információk 
(pl. létszámadatok) alapján a bevallási kötelezettség alá eső árbevétel és 
fizetendő adó pontosan meghatározható.

Becslési eljárás során felhasználható adatbázis bővítése.
Forgalomszámlálás útján a pénztárgépbe rögzített forgalmi adatok 

tényszerűségének kontrollálása.
Nem minősül becslésnek, ha az adóellenőrzés a vizsgálat alá vont adózó az 

általános forgalmi adó tekintetében az adóalapot és a fizetendő adó a 
pénztárgép forgalmi adatai alapján határozza meg.

Az online pénztárgép forgalmi nyilvántartása ellenkező bizonyításig az adózó 
hiteles számviteli nyilvántartásának minősült, ebből adódóan becslési eljárás 
lefolytatására nincs szükség, mivel a forgalmi adatok alapján a valós adóalap 
megállapításának nincs akadálya.



VIES kontroll adatok

Az Európai Unió működtet egy elektronikus rendszert (VIES) , amelyen 
keresztül a tagállamok információt cserélnek a áfaazonosító számmal 
rendelkező értékesítőkről és az általuk bonyolított Közösségen belüli 
ügyletekről.  
Amennyiben a belföldi adóalany adatszolgáltatása és a VIES rendszerből a 
NAV-hoz beérkezett adatszolgáltatások eltérést mutatnak, akkor az eltérések 
rendezése érdekében a NAV ellenőrzést rendelhet el.
Az adózó által benyújtott összesítő nyilatkozat és a VIES adatok közötti eltérés 
abból is adódhat, hogy a közösségi adóalany a belföldi adózótól közösségi 
termékbeszerzést jelentett le, míg a belföldi adózó a közösségi adóalany 
részére teljesített termékértékesítést nem jelentett le.
Az eltérés oka az is lehet, hogy belföldi adóalany és/vagy üzleti partnere az 
adózási szabályokat helytelenül alkalmazza. Ennek következtében a más 
tagállambeli értékesítő olyan ügyletet jelentett le saját adóhatósága felé, 
amelyet nem kellett volna, míg a belföldi vevő összesítő nyilatkozatában 
helyesen mellőzte az ügylet kimutatását. Ennek ellenkezője is bekövetkezhet, 
azaz a más tagállambeli értékesítő helyesen jelentette le az ügyletet saját 
tagállama felé, míg a belföldi vevő összesítő nyilatkozatában tévesen mellőzte 
az ügylet kimutatását.



  

SZÁMLÁK HITELESSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA



Kiválasztás szempontjai

Az ellenőrök általában azokat a gazdasági eseményeket vizsgálják meg 
alaposabban, amelyekkel a könyvek, nyilvántartások átvizsgálása során, 
amelyek
- rendszeresen „előfordulnak”, azaz szokásos események;
- nagy értékű ügyletek, amelyek jóval meghaladják a könyvekben, 
nyilvántartásokban kimutatott ügyletek értékét;
- az adóhatóságnál felhalmozott ellenőrzési tapasztalat és az ellenőr által 
megszerzett gyakorlat alapján költségvetési szempontból adókockázatot 
hordoznak (pl. tanácsadói díjak, közvetítői díjak, külföldi cégek beszámlázásai, 
stb.);
- a vizsgálat alá vont adózó tevékenységéből fakadó ügyletek (pl. építőipari 
tevékenységet folytatónál alvállalkozói számlák);
- más adózónál lefolytatott ellenőrzések során feltárt ügyletek.



Ügyletek eltérő minősítésének tilalma

Air. 100. §-a
„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.”

Az adóhatóság konzekvens ellenőrzési gyakorlata szerint a minősítés 
tényállása akkor áll be, ha az adott ügyletet az ellenőrzés kifejezetten minősíti 
(ezzel kapcsolatban a jegyzőkönyv tételes megállapítást tesz).
Minősítés hiányában (erről van szó, ha az ellenőrzés tételesen nem vizsgálja 
az adott ügyletet, így arra a jegyzőkönyvben nem tér ki) az Air. 100. §-a nem 
irányadó, így a másik félnél az ügylettel kapcsolatban az adóhatóság 
megállapítást tehet.



Minősítés konkrét szempontjai

Termékértékesítésnek minősülő ügylet esetében:
- számla adóigazgatási azonosításra való alkalmassága;
- eladó igazoltan rendelkezett-e a termékkel, annak tulajdonjogát ténylegesen 
megszerezte-e;
- termék eredetének követhetősége számlázási láncolat esetében;
- birtokba adás megvalósulása és annak dokumentáltsága;
- fuvarozás, termék egyéb mozgatásának (rakodás, csomagolás, stb.) 
körülményei;
- egyedi azonosítóval ellátott termék esetében a gyártó személye 
beazonosítható-e, s tőle kiindulva a számlázási láncolat követhető-e;
- fel-, vagy összeszerelés tárgyát képező termék esetében az eladó részéről a 
munkaműveletek elvégzésre kerültek-e, az eladó bizonyíthatóan rendelkezett-
e a munkaműveleteket elvégzéséhez szükséges személyi erőforrásokkal (saját 
munkaerő felhasználására, és/vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozó 
ellenőrzési cselekmények foganatosítása);
- számlázott ellenérték szokásos piaci árnak tekinthető-e;
- számlázási láncolat esetében személyi összefonódások vizsgálata;



Minősítés konkrét szempontjai I.

Termékértékesítésnek minősülő ügylet esetében:
- számla adóigazgatási azonosításra való alkalmassága;
- eladó igazoltan rendelkezett-e a termékkel, annak tulajdonjogát ténylegesen 
megszerezte-e;
- termék eredetének követhetősége számlázási láncolat esetében;
- birtokba adás megvalósulása és annak dokumentáltsága;
- fuvarozás, termék egyéb mozgatásának (rakodás, csomagolás, stb.) 
körülményei;
- egyedi azonosítóval ellátott termék esetében a gyártó személye 
beazonosítható-e, s tőle kiindulva a számlázási láncolat követhető-e;
- fel-, vagy összeszerelés tárgyát képező termék esetében az eladó részéről a 
munkaműveletek elvégzésre kerültek-e, az eladó bizonyíthatóan rendelkezett-
e a munkaműveleteket elvégzéséhez szükséges személyi erőforrásokkal (saját 
munkaerő felhasználására, és/vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozó 
ellenőrzési cselekmények foganatosítása);
- számlázott ellenérték szokásos piaci árnak tekinthető-e;
- számlázási láncolat esetében személyi összefonódások vizsgálata;



Birtokba adást igazoló dokumentum vizsgálata

Az adóhatóság konzekvens ellenőrzési gyakorlata szerint birtokba adás 
(tényleges rendelkezési jog gyakorolhatósága) hiányában a 
termékértékesítés törvényi tényállása nem valósulhat meg.
Ennek következtében termékértékesítés során áthárított áfáról sem 
lehet szó.
A dokumentum alaki és tartalmi vizsgálata.
Lényeges adat(ok) hiánya a dokumentum hitelességét kérdőjelezi meg.
A tartalmi ellenőrzés arra irányul, hogy a gazdasági esemény a 
dokumentumban foglaltak szerint jött létre.
Az adózó, vagy más személy által tett nyilatkozat önmagában a 
dokumentum hitelességét nem támasztja alá.



Termék eredetének vizsgálata I.

Az adóhatóság konzekvens ellenőrzési gyakorlata szerint, akkor 
tekinthető „ismert”-nek a termék, ha annak számlázásában résztvevő 
vállalkozások tevékenysége ellenőrizhető és a számlázási láncba tartozó 
értékesítések a számlán feltüntetett felek között ténylegesen 
megvalósultak.
Amennyiben a láncba tartozó értékesítés az ellenőrzés megítélése 
szerint ténylegesen nem valósult meg, akkor a termék eredete nem 
állapítható meg.
Egyedi azonosítóval (pl. gyári szám) rendelkező termék beszerzésénél a 
beszerzési láncolatot az ellenőrzés a gyártótól kiindulva vizsgálja. 
Amennyiben a terméken feltüntetett gyártó az adott termék 
előállítását „tagadja”, akkor azt az ellenőrzés ismeretlen eredetűnek 
tekinti.



Termék eredetének vizsgálata II.

Ismeretlen eredetű termék beszerzése esetén az adóhatóság az 
adókijátszásra irányuló magatartást állapít meg azon szereplőnél, 
amely részéről a termék beszerzése nem állapítható meg, így az 
értékesíteni sem tudhatta.
E tényállás megállapítása esetén az egyes szereplőknél már vizsgálható, 
hogy tudott, vagy kellő körültekintés tanúsítása esetén tudhatott-e az 
adókijátszásra irányuló szándékról.

Az adóhatóság jogosult vizsgálni az értékesítési láncolatot és az abban 
résztvevő vállalkozások szerepét adózási szempontból minősíteni, 
amely nem jelenti az ügyletek polgári jogi minősítést.
Amennyiben személyi összefonódások is fennállnak, akkor ez 



Személyi összefonódások vizsgálata, értékelése

Az adóhatóság a revízió során minden esetben vizsgálat tárgyává teszi 
az ügyletben érintett vállalkozások tulajdonosai és/vagy vezetői 
ugyanazon személyek-e, vagy közöttük olyan viszony (pl. rokoni 
kapcsolat) fennáll-e, amely miatt egymástól független félnek nem 
tekinthetők.
Az adóhatóság ellenőrzési tapasztalata szerint ekkor jóval nagyobb az 
adókijátszás kockázata.
Amennyiben az ügylet(ek)ben érintett vállalkozások között az előzőek 
szerinti személyi összefonódás áll fenn, akkor ezt a körülményt az 
adóhatóság az adókijátszásban való „aktív” részvétel bizonyítékaként 
értékelheti, ha megítélése szerint az ügyletek ténylegesen nem 
történtek meg, vagy más módon adókijátszásra irányultak.   



Minősítés konkrét szempontjai II.

Szolgáltatásnyújtásnak minősülő ügylet esetében:
- számla adóigazgatási azonosításra való alkalmassága;
- teljesítés tartamának vizsgálata (a szolgáltatás elvégzése konkrétan milyen 
tevékenységekben öltött testet);
- teljesítéshez szükséges tárgyi feltételek meglétének vizsgálata;
- teljesítéshez szükséges személyi feltételek vizsgálata (lényegében: ki és 
hogyan végezte el a tevékenységet);
- alvállalkozó rendelkezett-e a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel;
- tevékenységet elvégző személy rendelkezett-e a szükséges kompetenciákkal;
- számlázott ellenérték és a szokásos piaci ár viszonya;
- alvállalkozó bevonása, alvállalkozói láncolat esetében személyi 
összefonódások vizsgálata;



3012/2018. NAV iránymutató 69-71. pont I.

Nem tagadható meg az adólevonási jog kizárólag olyan, a számlakibocsátó 
érdekkörében elkövetett szabálytalanságra alapozva, amelyről a 
számlabefogadó nem tudott, illetve nem tudhatott, arra ráhatása nem 
lehetett
Például: számlakibocsátó (és a lánc előző tagjai) az áfát bevallották-e; a 
számlatömb, melyből a kérdéses számlát kiállították, nem a számlakibocsátó 
által került megvásárlásra, vagy nem vette szigorú számadású 
nyomtatványként nem vette nyilvántartásba; a számlakibocsátó nem 
rendelkezett a szükséges munkaerővel, tárgyi eszközökkel, vagyonnal; az 
ügyletet nem tüntette fel a könyvelésében;

Megtagadható, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy az 
adóalany, akinek részére a levonási jogot megalapozó terméket 
értékesítették, illetve szolgáltatásokat nyújtották, tudta vagy tudnia kellett 
volna, hogy ezen ügylettel az eladó, illetve az értékesítési láncban valamely 
korábban vagy későbbiekben közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett 
adókijátszásban vesz részt. Ebben az esetben ugyanis az adóalanyt az 
adókijátszás résztvevőjének kell tekinteni.



3012/2018. NAV iránymutató 69-71. pont II.

Amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy a számlán feltüntetett 
gazdasági esemény olyan módon teljesült, hogy a számlabefogadó  adóalany a 
számlán feltüntetett termékeket, szolgáltatásokat ténylegesen megvásárolta, 
igénybe vette, azonban az ügyletet a számlán számlakibocsátóként 
feltüntetett adóalany nem teljesíthette, az adóhatóság abban az esetben 
tagadja meg a számlabefogadó adólevonási jogát, ha bizonyított, hogy a 
számlakibocsátó, vagy a számlázási láncolatban résztvevő más gazdasági 
szereplő adókijátszást követett el és objektív körülményekre hivatkozva 
megállapítja, hogy a számlakibocsátó vagy a számlázási láncolatban 
közreműködő más gazdasági szereplő által elkövetett adókijátszásról a 
számlabefogadó is tudott, illetve tudnia kellett volna, vagy az adókijátszásnak 
maga is aktív alakítója volt, tevőlegesen lépett fel a jogellenes adóelőny 
megszerzése érdekében, alapvetően járult hozzá a mesterséges ügylet vagy 
ügyletek láncolatának kialakításához. 



Kellő körültekintés vizsgálata

Kúria Kfv.V.35.338/2014., Kfv.35.340/2014

A jogszerű gazdasági tevékenység folytatása érdekében adózó részéről 
minimálisan elvárható követelmény, hogy ellenőrizze annak a 
személynek az eljárási jogosultságát, akivel üzleti kapcsolatba lép.

Ítéletekből levonható következtetés:
Javasolt elkerülni azokat a helyzeteket, amelyeknél az eljáró személy 
képviseleti jogosultságának ellenőrzése nem „oldható” meg (például 
azonnali beszerzés).
Jelentősen mérsékelhető a tárgyalt adóhatósági megállapítás 
kockázata, ha a vállalkozás az új üzleti partner képviseletében fellépő 
személy tudomására hozza, hogy milyen ellenőrzéseken kell átesni a 
szerződés megkötése megelőzően. A „tilosba járó” személyek többsége 
ezt a „macerát” nyilvánvalóan nem fogja felvállalni. 



Adókijátszásra irányuló körülmények észlelése esetén 
követendő eljárás

Kúria Kfv.1.35.544/2016/5.
Ha az ügylet körülményei alapján a számla kibocsátója részéről az 
adókijátszásra irányuló szándék megállapítható, s ezt a számla 
befogadója a rendelkezésére álló adatok alapján is felismerhette volna, 
akkor az adólevonási jog jogszerű gyakorlása érdekében ellenőrzési 
cselekményeket kell elvégezni.

Az üzleti partner működésével kapcsolatos körülményeket nemcsak a 
szerződéses kapcsolat létesítésekor kell elvégezni, hanem a teljesítés 
időszakában is, ha a teljesítés folyamata nem azonnal a szerződés 
megkötését követően kezdődik, hanem ahhoz képest csak jelentős 
időbeli csúszással.



Adókijátszásra utaló körülmények I.

- tevékenység jogsértő folytatására utaló körülmények (többek között 
adószám törlése);

- elzárkózás a vevő (megrendelő) információ kérései elől;
- pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos, jogsértő működésre utaló 

„kérések” (pl. az ügyvezető saját számlára, vagy más személy részére 
kéri az utalás teljesítését, társaság megszünteti bankszámláját az 
esedékesség előtt);

- szerződéstől eltérő teljesítési körülmények (pl. a szerződés kizárja az 
alvállalkozó bevonását, de a teljesítésre kötelezett alvállalkozó(ka)t 
vont be;

- szerződésben foglalt kitételek betartása eleve nem állt a teljesítésre 
kötelezett szándékában (a szerződés kizárja alvállalkozó(k) bevonását, 
a vállalkozó nem rendelkezik saját személyi erőforrásokkal, ennek 
ellenére a szerződést megköti);



Adókijátszásra utaló körülmények II.

- alacsony beszerzési ár (jogszerű működés esetén az üzleti partner által 
ajánlott ár nem teszi lehetővé a közterhek befizetését);

- a szokásos piaci árat meghaladó ár elfogadása (ez a körülmény arra 
utal, hogy a számlabefogadó „aktív” közreműködője az 
adókijátszásnak, különösen, ha a számlakibocsátó részéről jogsértő 
működésre utaló körülményekről volt tudomása);



Számlabefogadó magatartásának jelentősége

- ügylet során tanúsított magatartás dokumentálása;
- teljesítést alátámasztó dokumentumok elkészítését, a teljesítést igazoló 

tények, körülmények dokumentálását nem szabad elmulasztani;
- adókockázatot hordozó helyzetek elkerülése (pl. ismeretlen személytől 

azonnali beszerzés - a termék eladója a vevő telephelyén jelenik meg és 
helyben ajánlja fel a terméket megvételre - elutasítása);

- fiktív számlára utaló figyelmeztető jelek felismerése;
- a minimális körültekintés hiánya rosszhiszemű magatartásként értékelhető, 

amely megalapozza az áfa levonás jogszerű elutasítását;
- adókijátszásra utaló jelek konzekvens figyelmen kívül hagyása ugyancsak 

rosszhiszemű magatartásként értékelhető, amely ugyancsak megalapozza az 
áfa levonás jogszerű elutasítását;

- formális teljesítésigazolás elkerülése (ebből az ellenőrök a számla 
valótlanságára következtethetnek);
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