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INGYENES KIADVÁNY

Idén is segít a NAVinfó!
A kiadvány 2019-ben 
is segíti, hogy az adó-
zással kapcsolatos 
aktuális változások 
minél hatékonyabban 
kerüljenek át a gya-
korlatba. Sőt az adózók is sok időt 
takaríthatnak meg, ha átlapozzák a 
NAVinfó-t.

Jó szívvel javasoljuk, hogy az 
esztendő egészében őrizzék meg, 
forgassák, és ajánlják másoknak is 
bizalommal.

aláírás 
Szuperinfó kiadó, név, titulus

KÉP!

Tóbiásné Kőrffy Andrea
Irodavezető
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GYERMEKFALVAK

Emma vagyok, 4 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!
Segítenél a szülők nélkül élő gyerekeknek?
Az SOS Gyermekfalvak nevelőszülőket 
keres Orosháza és Kecskemét 60 km-es 
körzetében.

Jelentkezés: 
www.sos.hu/neveloszulo
Információ: 
+36 20 417 1129
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A 2018-ban szerzett 
jövedelem bevallása
BeVAllási terVezet

Kinek készít az adóhatóság automa-
tikusan bevallási tervezetet?

Az adóhatóság elkészíti és 2018. 
március 15-től az ügyfélkapu hasz-
nálatával egy erre a célra létrehozott 
elektronikus felületen (WebNYK) elér-
hetővé teszi a személyi jövedelemadó 
bevallási tervezetet

• a magánszemélyek,
• a mezőgazdasági őstermelők és
• az áfa fizetésre kötelezett magán-

személyek
 részére. 

Ki kérheti az adóbevallási tervezet 
postázását?

2019. március 18-áig azok kérhetik 
a tervezet postázását SMS-ben, le-
vélben, telefonon, személyesen vagy 
elektronikusan, akik nem regisztrál-
tak az Ügyfélkapura és önállóan nem 
nyújtották be 2018-ra vonatkozó be-
vallásukat.

Milyen adatokat tartalmaz az adó-
bevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV 
a magánszemély munkáltatója, kifi-
zetője által megadott adatok alap-
ján készíti el. A tervezet tartalmazza 
a magánszemély által az adóévben 
megszerzett,

• szja-köteles jövedelmet és annak 
adóját,

• az ekho szerint adózó jövedelmet 
és annak adóját,

• az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó jövedelem adóköteles 
részét,

• az eho alapját képező jövedelmet 
és a fizetendő egészségügyi hoz-
zájárulást.

Mikor szükséges az adóbevallási 
tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó
• mezőgazdasági őstermelő volt, 

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

• áfafizetésre kötelezett magánsze-
mély;

• egyéni vállalkozó;
• fizető-vendéglátó tevékenységére 

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

adóelőleg-nyilatkozatában költség 
levonását kérte,

• csereügyletből származó jövedel-
met szerzett;

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

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

• a kifizető által megállapított adó 
módosítására az adóbevallásában 
jogosult;

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

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

• ellenőrzött tőkepiaci ügyletből 
származó jövedelmet szerzett, ha a 
jövedelmet nem vagy nem kizáró-
lag kifizetőnek minősülő befekte-
tési szolgáltató igazolása alapján 
állapítja meg;

• a jóváhagyott osztalék adójával 
szemben az adóévet megelőzően 
felvett osztalékelőlegből levont adót 
számol el;

• valamely bevételével összefüg-
gésben az ekho szerint különadót 
köteles fizetni, vagy a kifizetőt és 
az őt terhelő egyszerűsített közte-
herviselési hozzájárulás megállapí-
tását, bevallását és megfizetését a 
kifizetőtől átvállalta;

• valamely bevételével összefüggés-
ben egészségügyi hozzájárulás-
ra előleg-fizetési kötelezettsége 
keletkezett;

• adóját a törvény külön rendelke-
zése szerint adóbevallásában kell 
(lehet) megállapítani.

egységes határidő: 2019. május 20. 
Eddig van lehetőség az adóbevallási 
tervezet javítására, kiegészítésére, el-
fogadására, az 1+1 százalékos rendel-
kező nyilatkozat leadására.

MAgáNszeMély áltAl 

elKészített BeVAllás 
Az adózó maga készíti el szja-

bevallását, ha az adóévben:

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

Várjuk szolgáltatásainkkal:

nagy példányszámú szórólapok,
időszaki és rendszeres kiadványok,
újságok rotációs nyomtatása,
hagyományos és felületkezelt papírokra

Fax: +36-66/758-80-10
Email: info@delkeletpress.hu
www.delkeletpress.hu

DÉLKELET-PRESS KFT.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Tel.: +36-66/333-436; 
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S z o l g á l t a t ó  K f t .

PressPressPP
Várjuk szolgáltatásainkkal:
nagy példányszámú szórólapok,
időszaki és rendszeres kiadványok,
újságok rotációs nyomtatása,
hagyományos és felületkezelt papírokra
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(Minden Szuperinfó magának szervezi és tördeli.)

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

• a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
• az adóbevallási tervezetet kiegé-

szíteni vagy módosítani kívánja, de 
ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon?  
18SZJA

Egységes határidő: 2019. május 20. 
Eddig van lehetőség a bevallás be-
nyújtására, az adó megfizetésére, az 
1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat 
leadására.

A tájékoztatás
jogszabályi alapja:
A személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 11.-13. §.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 2. számú melléklet I. feje-
zet B/2. pont. 

PRO-HELP 
ADÓTANÁCSADÓ KFT.
Könyvelôi Nívódíjas iroda

5700 Gyula, Eötvös u. 7. 
Telefon: 06 66 468-002
Mobil: +36 20 442-0401

5600 Békéscsaba, Őr u. 14.
Telefon: 06 66 747-969

1064 Budapest, Izabella u. 91. A. 1/6.
Mobil: +36 20 442-0104

E-mail: info@pro-help.hu 
bekescsaba@pro-help.hu
www.pro-help.hu
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NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!

Szeged, Tisza Lajos utca 6. 
Tel./fax: 62/542-282
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Tájékoztató az adóbevallási 
tervezettel összefüggő eljárás 
szabályainak változásáról
Az egyéNi VállAlkozók  
AdóbeVAllási terVezete 

Az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) 
alapján 2019-től – átmeneti rendelke-
zés alapján első ízben a 2018-ra vo-
natkozóan - a NAV a nyilvántartásai-
ban rendelkezésre álló adatok alapján 
az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az 
adóbevallási tervezetet, hiszen a vál-
lalkozásuk mellett akár munkaviszony-
ból, vagy egyéb, kifizetőtől származó 
jövedelmet is szerezhetnek. A NAV 
az adóévet követő év február utolsó 
napjáig beérkezett, rendelkezésére 
álló munkáltatói, kifizetői adatszolgál-
tatások alapján készíti el számukra az 
adóbevallási tervezetet [a személyi jö-

vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/B. 
§; 95. § (7) bekezdés, valamint az Art. 
274/A. § (4) bekezdés].

Az egyéni vállalkozóknak ki kell egé-
szíteni a bevallási tervezetet a vállalko-
záshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántar-
tásában nem szereplő adatokkal [Szja 
tv. 12/C. § (7) bekezdés].

2019-től az egyéni vállalkozókra 
irányadó bevallási és befizetési határ-
idő február 25-éről május 20-ára mó-
dosul [Art. 2. számú melléklet I/B/2.2 
pont és a 3. számú melléklet I/1.2.4 
pont].

2019-től a személyijövedelemadó-
bevallás határideje minden adózó szá-
mára május 20-a lesz.

A Nem kifizetőtől szármAzó 
kAmAtjöVedelem, osztAlék 
és árfolyAmNyereség címéN 
szerzett jöVedelmek 
beVAllásA 2019-beN

A Módtv. rendelkezése alapján a 
2018-ban keletkezett, nem kifizetőtől 
(pl. külföldről) származó kamatjöve-
delem, osztalék és árfolyamnyereség 
címén szerzett jövedelem bevallása is 
teljesíthető az adóbevallási tervezet 
kiegészítésével [Szja tv. 65. § (2) be-
kezdés a)-b) pontja, 66. § (3) bekez-
dés, a 67. § (5) bekezdés, valamint a 
95. § (2) bekezdés].

A külföldi biztosítóVAl 
kötött Nyugdíjbiztosítási 
szerződés AdóbeVAllási 
terVezetbeN törtéNő 
szerepeltetése

A magánszemély külföldi biztosí-
tóval kötött nyugdíjbiztosítási szer-
ződése alapján is élhet az adó feletti 
rendelkezés jogával, ha rendelkezik a 
külföldi biztosító által kiállított bőví-
tett adattartamú igazolással. A NAV 
ezeknek a magánszemélyeknek is 
készít adóbevallási tervezetet, így ők 
is teljesíthetik az adóbevallási terve-
zet felhasználásával bevallási kötele-
zettségüket [Szja tv. 44/C. § (11) be-
kezdés]. 
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KÖRÖS AUTÓCENTRUM5600 Békéscsaba, 
Szarvasi út 66.

Telefon: 
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A családi kedvezmény 
változásai
1. 2019. január 1-től1 az a magán-

személy is jogosult az őt megille-
tő családi kedvezményt megosztani a 
vele közös háztartásban élő, jogosult-
nak nem minősülő házastársával, élet-
társával, aki az egyedülállók családi 
pótlékában részesül2.

A családi pótlék összegének megál-
lapításakor3 egyedülállónak kell tekin-
teni azt a szülőt vagy gyámot, aki sa-
ját maga, illetve akinek a házastársa, 
élettársa: 

• köznevelési intézmény tanulója, fel-
sőoktatási intézmény első oklevelet 
szerző hallgatója és jövedelme 
nincs, 

• vakok személyi járadékában vagy 
fogyatékossági támogatásban 
részesül, 

• megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásában részesül és 
egyéb jövedelme nincs, 

• nyugellátásban, korhatár előtti 
ellátásban, szolgálati járandóság-
ban, táncművészeti életjáradékban 
vagy átmeneti bányászjáradékban 
részesül, feltéve, ha nyugdíjának, 
ellátásának összege nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét, és egyéb 
jövedelme nincs, 

• időskorúak járadékában, rokkant-
sági járadékban, hadigondozási 
járadékban részesül, és egyéb 
jövedelme nincs, illetve az aktív ko-

rúak ellátására való jogosultságát 
megállapították, 

• a reá irányadó öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltötte, és jövedelme 
nincs.

A változás jellemzően azt a jövede-
lemmel nem rendelkező személyi kört 
érinti, amely jogosult a családi ked-
vezmény megosztására.

2. Nő a kétgyermekes családok 
családi kedvezményének össze-

ge. A két eltartott után érvényesíthető 
összeg kedvezményezett eltartottan-
ként havonta 116 670 forintról 133 330 
forintra emelkedik, ez gyermekenként 
havi 20 000 forint adómegtakarítást 
jelent. 

1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 29/B. § (1b) bekezdése 
2 a családok támogatásáról szóló törvény 12. § (3) be-
kezdése alapján 
3 a családok támogatásáról szóló törvény 12. § (3) be-
kezdése

A felsőoktatásban 
résztvevő 
hallgatók 
adómentes 
juttatásai
Kedvezően változtak a hallgatóknak 
a nemzeti felsőoktatási törvény sze-
rint adható adómentes juttatások 
(Az adómentesség a 2019. január 1-jét 
megelőzően keletkezett adókötelezett-
ségekre is alkalmazható. A személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. számú melléklet 4.12.1. al-
pontja.) feltételei.

2019-től az alább felsorolt juttatások 
a nappali tagozatos hallgatók, a rész-
idős és távoktatásban részt vevő hall-
gatók számára is adómentesek:

• a teljes idejű, a részidős, a táv-
oktatásban, ideértve a doktori 
képzésben részt vevőt megillető, 
juttatásként kifizetett ösztöndíj, tan-
könyv- és jegyzettámogatás teljes 
összege, 

• a diákotthoni (kollégiumi) elhelye-
zést kiváltó lakhatási támogatás 
összege, 

• a gyakorlati képzés idejére, duális 
képzés esetén az elméleti és a 
gyakorlati képzés idejére kifizetett 
juttatás, díjazás értékéből havon-
ta a hónap első napján érvényes 
havi minimálbért meg nem haladó 
része, 

• a nemzetiségi pedagógusképzés-
ben való részt vevő számára pályá-
zat alapján nyújtott ösztöndíj. 

Német profil - német vasalat - német precizitás
műanyag nyí lászárók
K Ö M M E R L I N G

Tetőtéri ablakok és
árnyékolók új generációja

BOROVI MINŐSÉGI BELTÉRI AJTÓK
A GYÁRTÓTÓL! GARÁZSKAPUK

VÁGÓESZKÖZÖK
KAPHATÓK!

+36-30/787-2855
www.zablakajto.hu

5900 Orosháza, Kossuth L. utca 6-8.

+36-68/633-998

oroshaza@zablakajto.hu

Ajtók  ablakok  redőnyök  szúnyoghálók  párkányok  könyöklők
bontás-beépítés  teljeskörű kivitelezés  ablakra szerelhető szellőző rendszerek

 FOLYAMATOS AKCIÓK!
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A súlyosan fogyatékos magán-
személyek havonta 7450 fo-
rint adókedvezményt1 vehetnek 
igénybe a 2019-ben szerzett jöve-
delmük összevont adóalapjának 
adójából.

Aki a súlyos fogyatékosságnak mi-
nősülő betegségekről szóló kormány-
rendeletben felsorolt betegségben 
szenved, továbbá, aki rokkantsági jára-
dékban vagy fogyatékossági támoga-
tásban részesül, súlyosan fogyatékos 
személynek minősül.

A személyi kedvezmény igénybevé-
tele szempontjából a súlyos fogyaté-
kosságnak minősülő betegségeket a 
335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet 
határozza meg. Tehát kedvezményt az 
érvényesíthet, aki a Kormányrendelet 
mellékletében meghatározott beteg-
ségben szenved, vagy a mellékletben 
meghatározott fogyatékossággal él. 

A mellékletben nem szereplő be-
tegségek után nem érvényesíthető az 
adókedvezmény.

A személyi kedvezmény 
érvényesítése

2019. január 1-jétől bővült2 a Kor-
mányrendelet mellékletében szereplő 
betegségek köre, így az endometriózis, 
a mellrák, a méhnyakrák, a petefé-
szekrák, valamint a prosztata és he-
rerák betegségek esetén is érvénye-
síthető az adókedvezmény. 

Az újonnan bekerült betegségek után 
is érvényesíthető visszamenőleg az 5 
éves általános elévülési időn belül az 
adókedvezmény, így ha a betegséget 
az elmúlt években diagnosztizálták, ak-
kor utólag a korábbi évek (2013-2017) 
adóbevallásai önellenőrzéssel módo-
síthatóak. 2018-ra a 2019. május 20-ig 
benyújtandó adóbevallásban érvénye-
síthető a kedvezmény, 2019-re pedig 
a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilat-
kozattal már év közben, a havi kifizeté-
seknél is igénybe vehetik az érintettek.

A Kormányrendeletben szereplő be-
tegségek a teljesség igénye nélkül a 
következők:

• hallási fogyatékosság
• látási fogyatékosság

• mozgásszervi fogyatékosság
• elzáródást okozó érbetegségek
• súlyos szervi károsodással járó 

immunbetegségek
• veleszületett enzimopátiák, e körbe 

tartoznak – többek között – a 
laktózérzékenység miatt fellépő 
betegségek

• emésztőrendszer betegségei, e 
körbe tartoznak – többek között - a 
gluténérzékenység miatt fellépő 
betegségek endokrin és anyagcse-
re betegségek, ezen belül is az I. 
típusú, és a szövődményekkel járó 
II. típusú cukorbetegség.

A személyi kedvezmény 
igénybevételének feltételei

Az adókedvezmény érvényesítésé-
nek feltétele, hogy a magánszemély-
nek már az igénybevétel időpontjában 
legyen a súlyos fogyatékosság minősí-
téséről szóló orvosi igazolása, vagy a 
rokkantsági járadékra, fogyatékossági 
támogatásra jogosító határozata. 

A 2019. előtti évekre csak akkor ér-
vényesíthető a kedvezmény, ha az iga-
zoláson a súlyos fogyatékosság kezdő 
időpontja 2019. január 1. előtti dátum.

A fogyatékosság minősítése házi-
orvosnál, illetve az egészségkároso-

Bővült a személyi kedvezményre 
jogosultak köre
2019. január 1-jétől bővült1 a Kormány-
rendelet2 mellékletében szereplő be-
tegségek köre, így az endometriózis, a 
mellrák, a méhnyakrák, a petefészek-
rák, valamint a prosztata és hererák 

betegségek esetén is érvényesíthető az 
adókedvezmény.

Az újonnan bekerült betegségek 
után is érvényesíthető visszamenőleg 
az 5 éves általános elévülési időn belül 

az adókedvezmény, így ha a betegség 
az elmúlt években került diagnosztizá-
lásra, akkor utólag a korábbi évek adó-
bevallásai önellenőrzéssel módosítha-
tóak. 
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dás jellegétől függően a szakorvosnál 
kezdeményezhető. A rendelet mel-
lékletében meghatározott igazolást a 
szakambulancia vagy a kórházi osztály 
szakorvosa, illetve általuk készített do-
kumentumok alapján a háziorvos állítja 
ki.3 

A fogyatékossági támogatási igényt 
a fővárosi és megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivata-
lánál kell benyújtani, míg a rokkantsá-
gi járadék megállapítására a lakóhely 
szerint illetékes általános hatáskörű 
nyugdíj-megállapító szerv jogosult.

Az igazoláson a betegség/fogyaté-
kos állapot kezdő időpontja szerepel, 
valamint, hogy az állapot végleges mi-

nősítésű, vagy a későbbiekben továb-
bi felülvizsgálatra kötelezett-e a ma-
gánszemély. Végleges fogyatékosság 
megállapításáról szóló igazolás alapján 
minden évben érvényesíthető az adó-
kedvezmény. 

Az orvosi igazolást nem kell csatolni 
az adóbevalláshoz, de az  elévülési idő 
végéig meg kell őrizni, mert egy esetle-
ges adóellenőrzéskor a kedvezményre 
jogosultság a ezzel igazolható. 

A súlyos fogyatékosság minősítése 
nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ha-
táskörébe tartozó adójogi, hanem or-
vos szakmai kérdés. 

A személyi kedvezmény igénybe-
vételének feltétele, hogy a súlyosan 

fogyatékos magánszemélynek legyen 
adóköteles jövedelme. 

A kedvezmény érvényesítésének 
joga másnak például szülőnek, házas-
társnak át nem adható.

A személyi kedvezmény  
év közbeni érvényesítése

Ha a magánszemélynek például 
munkaviszonyból rendszeres jövedel-
me van, akkor a munkáltatójának adott 
adóelőleg-nyilatkozattal év közben 
havonta érvényesíthető az adókedvez-
mény.

A személyi kedvezmény utólagos 
érvényesítése

A magánszemély a személyi kedvez-
ményt döntése szerint utólag az éves 
adóbevallásában is érvényesítheti, pél-
dául ha megbízási szerződés alapján 
csak néhány alkalommal szerzett jö-
vedelmet az adóévben, és az adóelő-
legből a kifizető nem érvényesítette a 
kedvezményt – ha valamennyi feltétel-
nek megfelel. 

Ha az adóév, esetleg több adóév 
elteltével utólag állapítják meg a ked-
vezményre való jogosultságot, akkor 
az igazoláson szereplő kezdő naptól 
az adókedvezmény az 5 éves elévülé-
si időn belül, visszamenőleg, az éves 
adóbevallás(ok) önellenőrzésével érvé-
nyesíthető. 

1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény (a továbbiakban Szja tv.) 40. §-a alapján. Az 
Szja tv. alapján az összevont adóalap adóját csökkenti 
a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szó-
ló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kez-
dő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején 
havonta az adóév első napján érvényes havi minimál-
bér 5 százalékának megfelelő összeg. 
2 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tár-
gyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2018 
(XII.21.) Korm. rendelet 29. §-a, valamint a 11. számú 
melléklete alapján. 
3 A fogyatékosság minősítésére és az igazolás kiállítá-
sára vonatkozó szabályokat a 49/2009. (XII. 29.) EüM 
rendelet határozza meg. 
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Hogyan rendelkezhet adója 
1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség van arra, hogy 
rendelkezzen az összevont adóalap 
után befizetett személyi jövedelem-
adója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. 
május 20-áig az szja-bevallástól 
függetlenül is megteheti.

Az Szja tv. értelmében az összevont 
adMagánszemélyként az idén is dönt-
het úgy, hogy a megfizetett adójának 
1%-át felajánlja egy regisztrált civil 
szervezetnek, további 1%-át pedig va-
lamely technikai számmal rendelkező 
egyháznak vagy a kiemelt költségveté-
si előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti 
Tehetség Programnak).

Az szja 1% felajánlására 
jogosult civil szervezetek 

listája a 
www.nav.gov.hu/nav/

szja1_1/regisztralt_civil_
kedvezmenyezettek_2019 
internetes címen érhető el.

Az szja 1% felajánlására jogosult 
egyházak és a kiemelt előirányzat 

listája a 
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/

technikai_szamos_kedv 
internetes címen érhető el.

Az 1+1%-os felajánlásáról – függet-
lenül attól, hogy a 2018-as személyi 
jövedelemadó-bevallását hogyan 
nyújtja be – a bevallással együtt vagy 
akár attól elkülönülten is rendelkez-
het.

Amennyiben a magánszemély ren-
delkezik elektronikus tárhellyel, nyi-

latkozatát a legegyszerűbb módon, 
elektronikus úton nyújthatja be:

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

• az ÁNYK keretprogram segítsé-
gével a bevallással együtt, annak 
EGYSZA lapját kitöltve vagy attól 
elkülönítve a 18EGYSZA nyomtat-
vány kitöltésével.

 
Papíros formában postai úton vagy 

lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgá-
latain személyesen illetve meghatal-
mazott útján nyújthatja be:

• a személyi jövedelemadó-bevallás-
sal együtt, annak EGYSZA lapját 
kitöltve,

• az e-SZJA felületen megtalálható 
kitöltő program segítségével elké-
szített, majd kinyomtatott nyilatko-
zati lapon,

• a 18EGYSZA jelű nyomtatványon 
vagy annak adattartalmával egyező 
nyilatkozati lapon, továbbá

• amennyiben a munkáltató vállalja a 
nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. 
május 10-ig lezárt borítékban lead-
va a munkáltatónak (A borítékon a 
leragasztás helyén szerepelnie kell 
a felajánló aláírásának).

Abban az esetben, ha a nyilatkoza-
tokat eseti meghatalmazott kívánja 
benyújtani, a meghatalmazottnak a 
nyilatkozathoz csatolnia kell a ma-
gánszemély által adott, a nyilatkozat 
benyújtására jogosító meghatalma-
zását.

Fontos, hogy a 2019. május 20-
ai határidő jogvesztő. Ez azt jelen-
ti, hogy ha ezt követően rendelkezik 
befizetett személyi jövedelemadója 
1+1%-áról, a rendelkezése érvényte-
len és késedelmét igazolási kérelem-
mel sem mentheti ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bevett 
egyház technikai számára szóló, for-
mailag érvényes 2018. évi nyilatko-
zatokat a 2019. évben is figyelembe 
veszi a NAV, újabb nyilatkozat be-
adásáig vagy a nyilatkozat visszavo-
násáig.

A civil kedvezményezettekre és a 
kiemelt költségvetési előirányzatra 
ugyanakkor továbbra is évenként 
kell nyilatkozni, mivel ezeket a fel-
ajánlásokat csak egy alkalommal, 
a rendelkezés évében veheti figye-
lembe a NAV.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkoza-
tán jelezheti azon döntését is, hogy 
nevét és elérhetőségét a megjelölt ci-
vil kedvezményezettel közölje a NAV. 
Az adatkezelési hozzájárulás és az 
adatok feltüntetése a rendelkező nyi-
latkozaton önkéntes, nem feltétele az 
érvényes rendelkezésnek.

Azt, hogy az Ön által idén megjelölt 
kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e 
a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, 
jövő év januártól a NAV honlapján 
megtekintheti. Amennyiben elektro-
nikus tárhellyel rendelkezik, elektro-
nikus úton tájékoztatjuk a felajánlott 
összeg kiutalásáról. 

Belföldi és nemzetközi 
személyszállítás 
9-55 főig.
Információ: 
Szekeres Pál
Tel.: 06 20 434 5374Orosháza, Lehel u. 65. Tel.: 06 20 961 7454 

E-mail : carscool@carscool.hu

Részletfi zetési lehetôség!
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A NAV nyomozóhatósága  
2018. évi eredményei
A NAV nyomozóhatósága a 2016 és 
2020 közötti középtávú stratégiai 
céloknak megfelelően folytatta bűn-
üldöző, bűnmegelőző tevékenységét 
2018-ban is célirányosan számolja 
fel a bűnözői csoportokat, különös 
figyelemmel végzi a vagyonkutató és 
–biztosító tevékenységet, intenzíven 
együttműködik a bevételi szakterü-
lettel.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága 
(BFIG) és az irányítása alatt álló nyo-
mozó szervek 2018-ban 5.956 ismert-
té vált bűncselekmény kapcsán indí-
tottak büntetőeljárást.

Ezeknek a bűncselekményeknek a 
38,33 százaléka a költségvetési csa-
lás körébe tartozó bűncselekmény 
volt, jelentős

• a csődbűncselekmény (10,04 %),
• az iparjogvédelmi jogok  

megsértése (6,2 %),
• a számvitel rendjének 

megsértése (7,4 %), és
• az orgazdaság (4,38 %)  

bűncselekmények aránya is.
• A vádemelési javaslattal  

lezárt ügyek aránya 55 %.

A bűncselekményekhez kapcsolódó 
elkövetési érték 76,78 milliárd forint 
volt, amelyből a költségvetési csa-
lás körébe tartozó bűncselekmények 
elkövetési értéke 92,77 százalékot 
(71,24 milliárd forint) tett ki.

A folyamatban lévő büntetőeljárások 
kapcsán a vagyonbiztosítás összege 

(lefoglalás, zár alá vétel és önkéntes 
megtérítés együttesen) 46,94 milliárd 
forintot tett ki. A 2018. évi elkövetési 
értékhez viszonyítva ez 61,13 százalé-
kos vagyonbiztosítást jelent.

A NAV nyomozóhatóságának a pénz-
ügyi-, gazdasági bűncselekményeket 
már az elkövetés kísérleti szakaszá-
ban sikerült megszakítani 2018-ban 
24 bűncselekmény esetében. Ha ezek 
a bűncselekmények megvalósultak 
volna, 308,72 millió forint kárt okoztak 
volna az állam költségvetésének.

2018-ban 27 esetben bűnszervezet-
ben, 24 esetben bűnszövetségben kö-
vették el a feltárt bűncselekményt.

A szervezetten elkövetett bűncse-
lekmények elkövetési értéke 40,29 
milliárd forint (az összes elkövetési 

érték 52,5 %-a), a vagyonbiztosítás 
értéke 29,73 milliárd forint (az összes 
vagyonbiztosítás 63,3 %-a) volt.

Az elkövetési időszakokat és az el-
követési értékeket figyelembe véve, 
amennyiben a bűnszervezetek, illetve 
bűnszövetségek tovább folytatták vol-
na jogellenes tevékenységüket, úgy 
egy év alatt az 51 esethez kapcsoló-
dóan hozzávetőlegesen 16,33 milliárd 
forint további kárt okoztak volna a 
költségvetésnek.

További 11 esetben szervezett jelle-
gű elkövetést állapítottak meg a pénz-
ügyi nyomozók.

A dohánytermékekre elkövetett 582 
bűncselekmény kapcsán 28 millió 283 
ezer 807 szál dohányterméket foglalt le 
a NAV 1,37 milliárd forint értékben. 
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Az utasforgalomra vonatkozó 
vám és egyéb szabályok

EurópAi uNióN bElül 
utAzókrA VoNAtkozó 
szAbályok

Az Európai Unió szabályai biztosítják 
az áruk szabad mozgását a tagállamok 
között. Ez azt jelenti, hogy Magyaror-
szágról egy másik tagállamba történő 
árukivitelhez, illetve onnan Magyaror-
szágra történő árubehozatalhoz nem 
kapcsolódik vámeljárás.

Az utazás során magáncélra (szemé-
lyes használatra, ajándékba) vásárolt, 
nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele, 
behozatala nincs korlátozva. Előfordul-
hat, hogy bizonyos áruk (pl. kedvtelés-
ből tartott állatok, vadászfegyverek, 
alkohol, dohánytermék, kábítószer-tar-
talmú gyógyszerek stb.) Európai Unión 
belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve 
speciális engedélyekhez kötött. 

Ezen termékekről, szabályokról külön 
fejezetben adunk tájékoztatást.

Az EurópAi uNióN kíVülről 
(hArmAdik országból) 
mAgyArországrA  
érkEzőkrE VoNAtkozó 
szAbályok
Harmadik országból érkező utasok 
személyi poggyászában lévő alábbi 
áruk hozhatók be vám- és adómente-
sen:

Alkoholtermékek és alkoholt tartal-
mazó italok (kizárólag a 17. életévüket 
betöltött utasok esetén) legfeljebb

4 liter szőlőbor (csendes bor)
16 liter sör
1 liter 22 térfogatszázaléknál na-

gyobb alkoholtartalmú alkoholtermék 
vagy legalább 80 térfogatszázalék al-
koholtartalmú nem denaturált alkohol-
termék, vagy 

2 liter 22 térfogatszázaléknál nem 
nagyobb alkoholtartalmú alkoholter-
mék, köztes alkoholtermék, pezsgő 
(habzóbor, egyéb habzó erjesztett ital) 
vagy egyébbor (egyéb csendes erjesz-
tett ital).

dohánytermékek (kizárólag a 17. élet-
évüket betöltött utasok esetén) legfel-
jebb
légi utasok 

200 db cigaretta, vagy
100 db szivarka (darabonként 3 
grammnál nem nagyobb tömegű), 
vagy
50 db szivar, vagy
250 gramm fogyasztási dohány

légi utasoktól eltérő utasok 
40 db cigaretta, vagy
20 db szivarka (darabonként 3 
grammnál nem nagyobb tömegű), 
vagy
10 db szivar, vagy
50 gramm fogyasztási dohány

A dohány és alkoholtermékekre (ki-
véve a szőlőbor és sör) vonatkozóan a 
törvény a mennyiséghatáron túl további 
feltételt határoz meg olyan formában, 
hogy ezen termékeknél a fentiekben 
meghatározott mennyiségi korlátok kü-
lön-külön jelentik az adómentességi ér-
tékhatár 100 %-át. A dohány, illetve az 
alkoholtermék esetén a meghatározott 
mennyiséghatárok százalékos rész-
arányainak együttes összege azonban 
nem haladhatja meg a 100 százalékot. 

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

Amennyiben 20 szál cigarettát (meny-
nyiséghatár 50 %-a) hoz be, úgy vám- 
és adómentesen behozhat még 5 db 
szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 
gramm fogyasztási dohányt (mennyi-
séghatár további 50 %-a).  

Egyéb áruk
A fenti árukon túl 300 EUR, illetve 

légi forgalomban 430 EUR értékhatárig 
hozható be áru vám- és adómentesen.

A 15 év alatti utasok 150 EUR ér-
tékhatárig hozhatnak be – az utazási 
forgalomtól függetlenül – árut vám- és 
adómentesen.

A vám- és adómentességi értékha-
tárok aktuális forintösszegeit a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatás-

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kí-
ván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai unión belül, vagy 
nem uniós államból (harmadik ország) az Európai unió valamely országába.
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ban teszi közzé, amely a www.nav.
gov.hu/Vám/Váminformációk/Nem 
kereskedelmi forgalom elérhetőség 
alatt megtekinthető.

A vám- és adómentesség további 
feltétele, hogy a behozatal

• alkalmi jellegű legyen (olyan beho-
zatal, amely ésszerű időn belül nem 
egy sorozat részeként valósul meg), 
és

• kizárólag az utas vagy annak csa-
ládtagjai személyes használatára 
vagy ajándék céljára szánt árucik-
kekből áll, és

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

ÜzemANyAg 
Behozatali vámoktól mentesen hoz-

ható be a Közösség vámterületére be-
lépő magán- és kereskedelmi gépjár-
művek és motorkerékpárok, valamint 
különleges konténerek szabványos 
tartályaiban lévő üzemanyag.

Behozatali vámoktól mentesen hozha-
tó be továbbá a magán gépjárművek és 
motorkerékpárok hordozható tartálya-
iban szállított, járművenként legfeljebb 
10 liter üzemanyag, amely nem sérti az 
üzemanyag birtoklásáról és szállításáról 
szóló nemzeti rendelkezéseket.

Nem kereskedelmi jellegű import 
esetén a mentesség a kizárólag a 17. 
életévüket betöltött utasok esetén va-
lósul meg.

Vámmentességhez kapcsolódó kor-
látozás alapján a vámmentesen beho-
zott üzemanyag nem használható más 
járműben, mint amelyben azt behoz-
ták, abból a mentességben részesülő 
személy nem távolíthatja el, és nem 
tárolhatja, kivéve az adott járműnek a 

szükséges javítási idejét, továbbá nem 
ruházhatja át, sem visszterhesen, sem 
ingyenesen.

Fentiek be nem tartása a kérdéses 
termékre vonatkozó behozatali vám 
alkalmazását vonja maga után a ren-
delkezés nem teljesítésének napján, 
az áruk fajtája alapján alkalmazandó 
vámtétel, és azon a napon az illetékes 
hatóságok által megállapított vagy el-
fogadott vámérték alapján.

Ha a vámmentesség és a kapcsoló-
dó nemzeti adómentesség bármely fel-
tétele nem teljesül, úgy a behozatalra 
csak a vám és adók (általános forgalmi 
adó, jövedéki adó stb.) megfizetését 
követően kerülhet sor! A rendeltetés-
szerű joggyakorlást, a vám- és nemzeti 
adómentesség jogszerű igénybevételét 
a vámhatóság fokozottan ellenőrzi!

egyes termékekre 
VoNAtkozó speciális 
szAbályok
élelmiszer

Európai Unión kívüli országból könnyen 
romlandó élelmiszer (nyers hús, hentes-
áru, hústartalmú élelmiszer, tej- és tejtar-
talmú termék) behozatala állatbetegsé-
gek terjesztésének kockázatát jelenti. 

Ebből adódóan a személyes fo-
gyasztásra szánt állati eredetű termé-
keket, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok etetésére szánt állati eredetű 
termékeket utasok által beszállítani, 
magánszemélyek részére postai úton 
beküldeni, valamint távolsági megren-
delést követően a fogyasztók számára 
beszállítani – egyes kivételektől elte-
kintve – tilos, azok elkobzásra, illetve 
megsemmisítésre kerülnek.

A tilalom nem vonatkozik az Andorrá-
ból, Liechtensteinből, Norvégiából, San 

Marinóból és Svájcból érkező szemé-
lyes szállítmányokra, valamint a Feröer-
szigetekről és az Izlandról származó 
haltermékek személyes szállítmányaira.

 Az Európai Unió külső határszaka-
szán működő vámszervek ellenőrzik e 
termékek nem kereskedelmi célú beho-
zatalát. A vámhatóság az Európai Unió 
külső határszakaszának belépési pont-
jain figyelemfelkeltő hirdetményben 
hívja fel a harmadik országokból érke-
zők figyelmét az állati eredetű termékek 
Európai Unión kívüli országból történő 
behozatalára vonatkozó állat-egész-
ségügyi feltételekre. A vámhatósági tá-
jékoztatás az utasforgalom számára jól 
látható módon a határkirendeltség be-
lépő oldalán, a belépés szerinti hivata-
los uniós, valamint a szomszéd ország 
nyelvén kerül kifüggesztésre. 

Kiutazáskor – utazás idejére össze-
készített élelmiszercsomagban – szin-
tén nem ajánlatos magunkkal vinni 
ilyen termékeket, mivel azok harmadik 
országba történő kivitele általában ti-
los, illetve szigorú feltételekhez kötött 
(az egyes országok erre vonatkozó 
szabályairól az illetékes magyarországi 
diplomáciai képviseletek tudnak felvi-
lágosítást adni). 

Érdemes az utazás előtt az aktuális 
szabályokról érdeklődni az alábbi elér-
hetőségeken:

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

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

HUNTh m

Consulting Kft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

www.huntherm.hu
Ajtók és ablakok

egyedi elképzelések szerint is!

Díjtalan felmérés 
és szak tanácsadás.

HUNTh m

Consulting Kft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

Profi lkínálatunk középtömítéses 
6 kamrás, 82 mm-es profi llal bővült!

Keresse bemutatótermünket:
6724 Szeged, Pulcz u. 33. 

Tel.: 06-30/577-8750
Tel.: 06-62/654-007

E-mail: szeged@huntherm.hu
Nyitva: H-P: 8-16-ig

ÚJ TERMÉK!
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GyóGyszerek
Az Európai Unión belüli utazás során 

a folyamatos gyógyszeres kezelésben 
részesülők – az utazás időtartalmával 
összhangban – a kezelőorvos által elő-
írt mennyiségű gyógyszert vihetik ma-
gukkal.

Ehhez célszerű orvosi igazolást 
(„Igazolás gyógyszerkészítmények 
birtoklására kezelés alatt álló utazók 
számára” és/vagy „Igazolás a kábító-
szereket vagy pszichotróp anyagokat 
tartalmazó gyógyszerek birtoklására 
az ilyen készítményekkel kezelt uta-
zók számára”) beszerezni, mely az 
Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
honlapján (www.ogyei.gov.hu) a ”for-
manyomtatványok” elérhetőségen be-
lül a 35-37. pontok alatt található, illet-
ve onnan letölthető. Amennyiben nem 
uniós állampolgár harmadik országból 
érkezik Magyarországra, úgy a beteg-
sége kezelésére az orvos által igazolt 
gyógyszereket behozhatja olyan meny-
nyiségben, amely legfeljebb 90 napi itt 
tartózkodása idejére indokolt. 

Harmadik országba történő utazá-
sunk során is jellemzően a fenti sza-
bály érvényesül (az egyes harmadik 
országok erre vonatkozó szabályairól 
az illetékes magyarországi diplomáci-
ai képviseletek tudnak felvilágosítást 
adni).

A kábítószerek és pszichotróp anya-
gok, illetve az új pszichoaktív anya-
gokat tartalmazó gyógyszerek vagy 
készítmények (jellemzően: nyugtatók, 
élénkítők, hallucinogének) Magyaror-
szágról az Európai Unió másik tagálla-
mába, illetve harmadik országba való 
kivitele, valamint az Európai Unió másik 
tagállamából vagy harmadik országból 

Magyarország területére történő beho-
zatala a magyar nemzeti szabályozás 
alapján külön engedélyezési kötelezett-
ség alá tartozik. A magyar rendelkezé-
sekkel kapcsolatban az engedélyezést 
végző OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály 
ad bővebb felvilágosítást az alábbi el-
érhetőségeken:

OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
Székhely: 1051 Budapest, 
Zrínyi u. 3.
Telefon: 06-1-8869-300 
(303 mellék),  
Fax szám: 06-1-8869-488
Honlap:https://www.ogyei.gov.hu/
kabitoszerugy
e-mail: narcotic@ogyei.gov.hu

HáziállAtok
Házi kedvencünket (kutya, macska, 

vadászgörény) az Európai Unión be-
lüli utazásunk során állatútlevéllel (pet 
passport) vihetjük magunkkal. Az ál-
latútlevelet a lakóhely szerint illetékes 
állatorvos adja ki, amennyiben az állat 
rendelkezik a szükséges védőoltások-
kal, és azonosítása mikrochippel meg-
oldott. Házi kedvenccel való utazás 
előtt mindenképpen javasolt felkeresni 
a lakóhely szerint illetékes állatorvost. 
Házi kedvencünkkel harmadik ország-
ba való utazásunk során az adott or-
szág erre vonatkozó szabályairól az 
illetékes magyarországi diplomáciai 
képviseletek tudnak felvilágosítást 
adni.

Amennyiben nem uniós állampol-
gár harmadik országból érkezik Ma-
gyarországra, úgy házi kedvencének 
egyedi azonosítással (tetoválás vagy 
mikrochip), a szükséges védőoltások-
kal, egyszeri beutazásra szóló állator-
vosi bizonyítvánnyal, illetve egyes ese-

tekben állatútlevéllel kell rendelkeznie. 
Az utazás előtt érdemes az aktuális 
szabályokról érdeklődni a területileg 
illetékes járási hivataloknál a http://
www.jarasihivatalok.hu/ címen, vagy 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalnál (NÉBIH) az alábbi elérhető-
ségeken:

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

kulturális jAVAk
Az 50 évnél régebbi kulturális javak 

körébe sorolható tárgyak (pl. föld-
ből előkerült leletek, festmények, régi 
könyvek stb.)  Európai Unió más tag-
államaiba történő kiszállítása, illetve 
harmadik országokba irányuló kivitele, 
újrakivitele és ideiglenes kivitele (pl. ki-
állítás céljából) engedélyhez kötött, az 
érintett műtárgyak forgalmi értékétől 
függően. Az engedélyköteles kulturális 
tárgyak forgalmi érték és életkor sze-
rinti listáját tartalmazó nemzeti és az 
uniós jogszabályok eltérhetnek egy-
mástól. Az irányadó nemzeti szabályo-
zás alapján engedélyköteles a legalább 
50.000,-Ft forgalmi értékkel bíró kultu-
rális tárgyak kivitele. A pénzbeli érték 
megállapítása a tulajdonos kötele-
zettsége, melyhez értékbecslés, vagy 
műkereskedelmi számla szolgálhat 
alapul. A vámhatóság csak a harmadik 
országok tekintetében megvalósuló 
kiviteli, újrakiviteli és ideiglenes kivite-
li eljárásokat ellenőrzi, illetve az ilyen 
eljárásokhoz kapcsolódó engedélye-
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tagállamából vagy harmadik országból

web: www.kasszaker.hu
e-mail: kasszaker@gmail.com

Kovács János • Békéscsaba, Rákóczi utca 1.
Telefon: 06-20/924-2989

KASSZAKER

PÉNZTÁRGÉP 
SZERVIZ-KERESKEDELEM

www.kasszaker.hu

PÉNZTÁRGÉPEK BÉRBE ADÁSA
KELLÉKEK FORGALMAZÁSA
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ket kezeli. Ugyanakkor a vámhatóság 
az EU belső határszakaszai térségé-
ben szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a 
kulturális tárgyak Európai Unión belüli 
szállításának jogszerűségét. 

Az egyes engedélyekkel, az enge-
délyköteles vagy engedélyhez nem kö-
tött kiviteli eljárásokkal, valamint a mű-
tárgy kategóriákhoz kapcsolódó életkor 
és forgalmi értékhatárokkal kapcsola-
tos kérdések esetén a Magyarország 
területén engedélyezést végző Minisz-
terelnökség Örökségvédelmi Hatósági 
Főosztály munkatársai kereshetők meg 
az alábbi elérhetőségeken:

Miniszterelnökség Örökség-
védelmi Hatósági Főosztály 
Műtárgyfelügyeleti Hatósági 
Osztály elérhetőségei
Címe: H-1014 Budapest, 
Táncsics Mihály utca 1.
Telefon: +36-1-896-7761 
e-mail: mutargy@me.gov.hu  
vagy Műtárgykiviteli ügyekben: kivi-
tel@me.gov.hu
Honlap: http://oroksegvedelem.
kormany.hu/mutargyfelugyelet

JöVedéki termékek
Amennyiben egy másik tagállamban 

szabad forgalomba bocsátott jövedé-
ki terméket a jövedéki termékkel gaz-
dasági tevékenységet nem folytató 
természetes személy (magánszemély) 
saját maga, saját felhasználásra szál-
lítja belföldre, nem keletkezik adóköte-
lezettsége.

Annak megállapítása érdekében, 
hogy a jövedéki termék a magánsze-
mély saját felhasználását szolgálja-e, 
az állami adó- és vámhatóság együt-
tesen a következő szempontokat vizs-
gálja:

• a magánszemély folytat-e jövedéki 
típusú engedélyhez, vagy nyilván-
tartásba vételhez kötött tevékeny-
séget;

• a birtokban tartás indoka;
• a jövedéki termék birtokban tartá-

sának helye, vagy a szállítás módja;
• a jövedéki termékkel kapcsolatos 

valamennyi okmány;
• a jövedéki termék jellege;.
• a jövedéki termék mennyisége 

meghaladja-e a kereskedelmi célú 
mennyiségnek minősülő értékha-
tárt, amely
• cigaretta esetében 800 darab,
• szivar esetében 200 darab, 
• a legfeljebb 3 gramm súlyú szi-

varka esetében 400 darab,
• fogyasztási dohány esetében 

1 kilogramm,
• sör esetében110 liter,
• köztes alkoholtermék esetében 

20 liter,
• alkoholtermék esetében10 liter,
• csendes és habzóbor, egyéb 

csendes és habzó erjesztett ital 
(bor és pezsgő) esetében együt-
tesen 90 liter (ebből habzóbor és 
egyéb habzó erjesztett ital (pezs-
gő) legfeljebb 60 liter),

• töltőfolyadék esetében 
300 milliliter,

• új dohánytermék-kategóriák ese-
tében 800 darab.

• Energiatermék esetében a jármű 
üzemanyagtartályában és egy, 
legfeljebb 10 literes hordozható 
tartályban lévő mennyiség minő-
sülhet magánszemély magáncélú 
beszerzésének.

Harmadik országból (nem EU-
tagországból) Magyarországra az utas 

(függetlenül az állampolgárságától) 
„az Európai Unión kívülről (harmadik 
országból) Magyarországra érkezőkre 
vonatkozó szabályok” című fejezetnél 
meghatározott mennyiségű jövedéki 
terméket hozhatja be vám- és adó-
mentesen.

A jövedéki termékek harmadik or-
szágba való bevitelével kapcsolatban 
további felvilágosítást az illetékes ma-
gyarországi diplomáciai képviseletek 
adhatnak.

készpénz-bejelentési kötelezettség 
az európai Unió külső határain

Minden olyan, az Európai Unióba 
belépő vagy az Európai Uniót elhagyó 
utas, akinél – 10 000 euró vagy azt 
meghaladó összegű készpénz (akár 
különböző pénznemekben), – vagy en-
nek megfelelő összértékű, készpénz-
helyettesítő eszköz (értékpapír, köt-
vény, részvény, utazási csekk stb.) van, 
a vámhatóságnak köteles erről írásban 
nyilatkozatot tenni.

A nyilatkozat az alábbi oldalakról tölt-
hető le:

http://ec.europa.eu/eucashcontrols
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/
egyeb/keszpenz_130107.html
A nyilatkozatot annál a vámhatóság-

nál (vagy egyéb illetékes hatóságnál) 
kell megtenni, illetve benyújtani, ahol 
az utas belépett az Európai Unióba, 
vagy ahol elhagyta azt.

Az Európai Unió néhány tagállamá-
ban emellett léteznek külön ellenőrzési 
és nyilatkozattételi előírások a közös-
ségen belüli készpénzforgalomra. Erről 
érdemes tájékozódni az utazás során 
érintett országok magyarországi diplo-
máciai képviseletein.

Gróf Mária  könyvelôirodája 

5540 Szarvas, Béke utca 37. • Telefon:06-70/405-6645, 
06-66/215-390 • E-mail:grofmaria1947@gmail.com

Teljes körû számviteli szolgáltatás, egyéni vállalkozók, társasházak, alapítványok, Bt-k, Kft-k, 
egyesületek, non-profi t szervezetek részére. Könyvvizsgálat, adótanácsadás, pénzügyi tanácsadás, 
munkaügyi feladatok ellátása, bér- és társadalombiztosítási ügyintézés, bérszámfejtés, 
SZJA, EVA, KIVA, KATA bevallás elkészítése, szabályzat, kimutatás, mérleg, adóbevallás, 
beszámoló készítése, ügyfélképviselet hatóságok (NAV és TB) elôtt, pályázatírás.
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Az Európai Unió területéről külföldi 
utas által kivitt termék 
értékesítéséhez kapcsolódó 
adómentesség 

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

• az utas a terméket használatbavé-
tel nélkül harmadik országba kiszál-
lítja, és ezt a tényt a vámhatóság 
az értékesítést végző által az utas 
részére kiállított adó-visszaigénylő 
lapon igazolja,

• a terméket a vásárlás napjától szá-
mított 90 napon belül kiszállítják az 
Európai Unió területéről,

• a termékértékesítés – adóval szá-
mított – összellenértéke meghalad-
ja a 175 eurót, 

• a külföldi utas érvényes úti okmá-
nyával vagy személye azonosításá-
ra szolgáló egyéb, Magyarország 
által elismert érvényes közokirattal 
(a továbbiakban együtt: úti okmány) 
igazolja jogállását.

Külföldi utas az a természetes sze-
mély, aki az Európai Unió egyetlen tag-
államának sem állampolgára, és nem 
jogosult az Unió egyetlen tagállamá-
ban sem állandó tartózkodásra, továb-
bá aki az Unió valamely tagállamának 
állampolgára ugyan, de lakóhelye az 
Unió területén kívül van. 

Lakóhelynek minősül az a tartós, ott 
lakásra szolgáló hely, amellyel a termé-
szetes személy személyes és gazdasá-
gi kapcsolatai a legszorosabbak. 

Az utasnak kilépéskor személy-
azonossága igazolása mellett be kell 

mutatnia a megvásárolt terméket, va-
lamint az adó-visszaigénylő lapot (két 
példányban), továbbá a számla eredeti 
példányát. Az adó-visszaigénylő lapon 
és a számlán szereplő adatoknak meg 
kell egyezniük az úti okmányban sze-
replő személyes adatokkal. Az adó-vis-
szaigénylő lap csak egy darab számlá-
nak a termékértékesítésre vonatkozó 
adatait tartalmazhatja úgy, hogy azok-
nak egyezniük kell a számla adataival.

A vámhatóság a termék Közösség 
területéről való elhagyásának tényét az 
adó-visszaigénylő lapon csak az utas 
kérelmére, a termék harmadik ország-
ba való kiszállításakor igazolhatja.

Az adó-visszaigénylő lap használata 
kötelező, melyet a termék megvásárlá-
sakor a számla kibocsátója állít ki há-
rom példányban, és ebből az első két 
példányt átadja a vevőnek. A vámha-
tóság a kilépés igazolását követően az 
adó-visszaigénylő lap egy példányát 
bevonja, a másikat visszaadja a külföl-
di utasnak.

Amennyiben az utas Magyarorszá-
got nem harmadik ország felé hagyja 
el (például Bécsbe utazik, majd onnan 
repülőgéppel tér vissza az Európai 
Unión kívüli lakóhelyére), annak igazo-
lását, hogy az árut az Unió területéről 
kiszállították, az Európai Unióból való 
kilépéskor kell kérni (a példa esetében 
a bécsi repülőtéren). 

Az adó visszatéríttetését a termék 
értékesítőjénél személyesen a külföldi 
utas, illetőleg a nevében és képvise-
letében eljáró meghatalmazottja in-
dítványozhatja. Abban az esetben, ha 
a külföldi utas személyesen jár el, kö-
teles úti okmányát bemutatni, ha nem 
személyesen jár el, a nevében és kép-
viseletében eljárónak csatolnia kell a 
nevére szóló írásos meghatalmazást.

Az adó visszatéríttetése érdekében a 
külföldi utas, illetőleg meghatalmazott-
ja a termék értékesítőjének átadja az 
adó-visszaigénylő lap vámhatóság ál-
tal záradékolt és lebélyegzett első pél-
dányát, továbbá bemutatja a termék-
értékesítés teljesítését tanúsító számla 
eredeti példányát.

A visszatérített adó forintban illeti meg 
a külföldi utast, amelyet készpénzben 
kell a termék értékesítőjének kifizetnie. 
A külföldi utas és a termékértékesítő 
ugyanakkor ettől eltérő pénznemben 
és fizetési módban is megállapodhat.

További információk a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal internetes 
oldalán, a http://nav.gov.hu címen 
találhatók, részletes tájékoztató az 
Információs Füzetek menüpontban, 
a 15. számú információs füzetben 
érhető el, vagy kérdéseire a bel-
földről helyi tarifával hívható 1819, 
illetve külföldről a +36 1 250-9500 
számokon kaphat válaszokat. 
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Kapcsolat
További információért vagy a bevallás 
telefonos javításához a 06-80/20-21-
22-es telefonszámot hívhatja, hétfőtől 
csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, valamint 
péntekenként 8.30-tól 13.30-ig. A rend-
szer használatához előzetesen igényelt 
ügyfélazonosító-számra van szükség. 
Általános tájékoztatást a 1819-es tele-
fonszámon kérhet. 

A NAV ügyfélszolgálatainak elér-
hetősége időpontfoglalással együtt 
szintén megtalálható a NAV honlapján 
a www.nav.gov.hu oldalon. Telefo-
non is kapcsolatba léphet a hivatallal. 
A NAV Általános Tájékoztató Rend-
szere hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00 
óráig, pénteken 8.30–13.30 óráig várja 
hívását a 1819-es, ingyenesen hívható 
számon.  

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

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

Ügyfélkapu: gyorsan, 
egyszerűen
Ha valaki regisztrál az Ügyfélkapu 
rendszerében, sok egyéb lehetőség 
mellett adóügyeit is egyszerűbben 
intézheti. Idén különösen jól járnak 
azok, akiknek már van ügyfélkapu-
juk, hiszen a NAV által készített szja-
bevallási tervezet ezen keresztül elér-
hető, szükség esetén kiegészíthető.

Ügyfélkapu mindössze néhány perc 
alatt nyitható például a NAV ügyfélszol-
gálatain. Meg kell adni egy működő 
e-mail címet és egy felhasználó nevet. 
Mivel a hivatali értesítések a regisztráció 
után az ügyfélkapu elektronikus tárhe-
lyére érkeznek, célszerű rendszeresen 
megnézni a „postaládát”.

Az Ügyfélkapun elérhető eBEV por-
tálon elérhetők a legfontosabb adózási 
adatok. A lekérdezéskor előfordulhat, 
hogy az adatok összegyűjtése hosszabb 
időt vesz igénybe. A komfortérzetet nö-
veli azonban, hogy a lekérdezések ered-
ményét – például az adószámla-kivo-
natot, vagy késedelmipótlék-prognózist 

- az adózó ügyfélkapus tárhelyre küldi ki 
a NAV. Így az adózónak nem kell megvár-
nia, amíg az általa megadott feltételek-
nek megfelelő eredmény megjelenik az 
eBEV portálon, hanem azt tetszőleges 
időpontban megtekintheti, sőt, ha kéri, a 
tárhelyre érkezésről e-mailt is kérhet.
Az Ügyfélkapun keresztül, elektroni-
kusan intézhető adóügyek:

• bevallás, adatszolgáltatás, beje-
lentés

• igazoláskérés
• köztartozásmentes adózói adat-

bázisba történő felvétel kezdemé-
nyezése

• személyi jövedelemadó 1+1 szá-
zalékáról rendelkező nyilatkozat 
benyújtása

• fizetési kedvezményre irányuló 
kérelem előterjesztése

• adófolyószámla megtekintése, 
letöltése

• egységes adóalany- és ügyfél-nyil-
vántartási adatok megtekintése.

Ügyfélkaput személyesen lehet nyitni 
a NAV ügyfélszolgálatain, a Kormány-
hivatal bármely járási hivatalában, vagy 
a Magyar Posta Zrt.-nél.  
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INGYENES TANÁCSADÁSOK AZ IPARKAMARÁNÁL!
Munkavédelmi tanácsadó szolgálat, munkaügyi tájékoztatás: minden héten, kedden, 10-12 óráig.

Fogyasztóvédelmi tanácsadás: minden héten, szerdán 10-12 óráig.
Számviteli és adótanácsadás: minden páros héten, szerdán 8.30-tól 13 óráig

Jogi tanácsadás: minden páros héten, pénteken 8.30-tól 13 óráig.
Adatvédelmi tanácsadás: minden hónap első szerdáján 13 órától.

Telefon: 06-66/324-976, 06-66/451-775
Internet: www.bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Helyszín: a kereskedelmi és iparkamara székháza (Békéscsaba, Penza ltp. 5.)

FELTÉTEL: RENDEZETT KAMARAI REGISZTRÁCIÓ.
A KÖTELEZŐ KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: MÁRCIUS 31.
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