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Határidők
Augusztus 22., hétfő:
•   a társasági adó havi adóelőle‑

gének befizetése 
•   a  1101‑es  számú  havi  beval‑

lás benyújtása (benne: a kul‑
turális járulék, a szakképzési 
hozzájárulás,  az  innovációs 
hozzájárulás, a rehabilitációs 
hozzájárulás havi előlegei)

•   a havi áfa, a játékadó bevallá‑
sa és befizetése

•   a  fogyasztói  árkiegészítés, 
a  költségvetési  támogatás 
igénylése

Augusztus 30., kedd:
•   a  környezetvédelmi  termék‑

díj bevallása és befizetése
Szeptember 12., hétfő:
•   A kifizető,  munkáltató  által 

levont  személyi  jövede‑
lemadó  és  a  tb‑járulékok, 
START‑kártyákhoz kapcsoló‑
dó kedvezményes  járulékok, 
a magánnyugdíjpénztári  tag‑
díjak,  a  korkedvezmény‑biz‑
tosítási  járulék,  az  egészség‑
ügyi  szolgáltatási  járulék, az 
egyszerûsített  köztehervise‑
lési  hozzájárulás  (ekho),  az 
egyszerûsített  foglalkoztatás 
közterhének, valamint a ház‑
tartási  munka  regisztrációs 
díjának befizetése

•   Az  egyéni  vállalkozó  által 
benyújtandó  1158‑as  számú, 
és a kifizető, munkáltató által 
benyújtandó  1108‑as  számú 
bevallás‑adatszolgáltatás, 
egyszerûsített  foglalkoztatás 
esetén  a  1108E,  amelyek  a 
magánszemélyek  személyi 
jövedelemadó és járulékköte‑
lezettségeiről,  bejelentendő 
adatairól szólnak

Szeptember 15., csütörtök:
•   Az  áfa‑törvényben  meghatá‑

rozott új közlekedési eszközt 
értékesítő adózó adatszolgál‑
tatása.

Szeptember 20., kedd:
•   A társasági  adó  havi  adóelő‑

legének befizetése 
•   Az  áfa,  a  játékadó  bevallása 

és befizetése
•   A 1101‑es  számú  havi  beval‑

lás benyújtása 
•   A fogyasztói  árkiegészítés, 

a  költségvetési  támogatás 
igénylése

Sorozatos visszaélések  
az őrző-védő cégeknél
A Nemzeti  Adó‑  és  Vámhivatal 
Közép‑magyarországi  Regio‑
nális  Adó  Főigazgatósága  egy 
őrző‑védő  tevékenységet  foly‑
tató  budapesti  székhelyû  tár‑
saságnál  tartott  vizsgálat  során 
csaknem 300 millió forintos áfa‑ 
csalást  és  egyéb,  a  dolgozókat 
is  megkárosító  visszaéléseket 
tárt  fel.  A szövevényes  ügyben 
a  regionális  adó‑főigazgatóság 
feljelentése  alapján  az  adóbe‑
vételt  különösen  nagy  mérték‑
ben  csökkentő,  folytatólagosan 
elkövetett  adócsalás  bûntette 
miatt indult nyomozás.
Az  adóhatósági  ellenőrzés 

során  kiderült,  hogy  a  vizsgált 
biztonsági  feladatokat  ellátó 
kft.  a  bevételei  után  keletkező 
adófizetési  kötelezettsége  alól 
úgy  igyekezett  kibújni,  hogy 
egy  alvállalkozói  láncolat  beik‑
tatásával  fiktív  számlákat  foga‑
dott  be,  s  ezek  alapján  három 
év  alatt  csaknem  300  millió 
forint  összegben  csökkentette 
a  fizetendő  általános  forgalmi 
adóját. 
A társaság  a  fiktív  számlák 

többségét  olyan  alvállalkozók‑
tól  fogadta  be,  amelyek  adó‑
bevallást  nem  nyújtottak  be, 
bejelentett  székhelyükön  nem 
mûködtek,  adószámuk  több 
esetben  felfüggesztésre  vagy 
törlésre került, továbbá tulajdo‑
nosi körük megegyezett,  illetve 
közöttük közeli  rokoni kapcso‑
lat volt fellelhető.
Az  ellenőrzés  során  több,  a 

munkavállalókat  megkárosí‑

tó  visszaélésre  is  fény  derült. 
A biztonsági  őrök  sok  esetben 
nem tudták megnevezni a mun‑
káltatójukat,  vagy  tévedésben 
voltak  annak  személye  tekin‑
tetében.  Míg  a  munkabér  és  a 
munkavégzés  helyszíne  ugyan‑
az maradt, addig a munkaválla‑
lókat  rendszeresen  léptették  ki 
és be az egyik cégből a másikba. 
Több  esetben  előfordult,  hogy 
a levont magán‑nyugdíjpénztári 
tagdíjakat  a  munkáltatók  nem 
fizették be, és a folyamatos, több 
száz órás munkavégzés mellett is 
csak  havi  1‑2  alkalommal  törté‑
nő munkavégzést igazoltak, vagy 
nem  is  jelentették  be  a  vagyon‑
őröket.  Az  alkalmazottaknak  a 
munkaidő  nyilvántartáshoz  két‑
féle, különböző tartalommal bíró 
jelenléti ívet kellett vezetniük, de 
a szolgálati naplót – a munkave‑
zető utasítására – még ellenőrzés 
esetén  sem volt  szabad megmu‑
tatniuk.
A NAV  Közép‑magyarországi 

Regionális  Adó  Főigazgatósága 
az  ügyben  különösen  nagy 
értékben  elkövetett  adócsalás 
bûntette miatt feljelentést tett a 
NAV regionális bûnügyi igazga‑
tóságánál.
A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy  az  adóellenőrök  egyre 
többször találkoznak olyan lán‑
colatos ügyletekkel a biztonsági 
tevékenységet  folytató  adózók 
körében,  amelyek  elsődleges 
célja nem a piacon elérhető gaz‑
dasági előny realizálása, hanem 
kizárólag  a  társaság  adófizetési 
kötelezettségének  kikerülése, 
jogtalan  adóelőny  megszer‑
zése.  A jelenség  felszámolása 
érdekében  az  elmúlt  időszak‑
ban  több  hasonló  esetben  is 
büntetőeljárást kezdeményezett 
az  adóhatóság  Budapesten  és 
Pest megyében.

Változások  
a fizetésképtelenségi  
eljárásokban
A fizetésképtelenséggel kapcso‑
latban  felmerülő  eljárások  cso‑
portjába  klasszikusan  a  csőd‑
eljárás és a  felszámolási eljárás 
tartozik,  azonban  az  elmúlt 
évek jogszabályalkotó és módo‑
sító  tevékenységének  eredmé‑
nyeként ma már  ide  sorolható‑
ak  a  végelszámolási  eljárások, 
a megszüntetési eljárások és az 
adósságrendezési eljárások is.
A köznyelvben  gyakran  szi‑

nonimaként  használt  fogalmak 
között  az  alapvető  különbség 
az,  hogy  míg  a  csődeljárás  a 
fizetésképtelenség  megszün‑
tetésére  irányul  a  gazdálko‑
dószervezet  megszüntetése 
nélkül,  addig  a  felszámolási 
eljárás  a  cég  jogutód  nélküli 
megszüntetésére  a  hitelezők 
lehető legnagyobb arányú kielé‑
gítése  mellett.  Míg  korábban 
a  végelszámolás  hatálya  alatt 
álló  cégek  többségére  az  volt 
a  jellemző,  hogy  rendelkeztek 
a  tartozásaikat  fedező  vagyon‑
nal, addig ma már elmondható, 
hogy  a  kényszer  végelszámo‑
lások  aránya  az  összes  végel‑
számoláson belül meghatározó, 
és  az  érintett  cégek  többsége 
nem  tudja  kielégíteni  a  hite‑
lezőit.  A megszüntetési  eljárás 
is  jogutód  nélküli  megszûnést 
eredményez,  azonban  mint  a 
fantom  cégek  elleni  küzdelem 
eszköze  a  fel  nem  lelhető  gaz‑
dálkodó  szervezetek  aránylag 
gyorsabb  törlését  eredményez‑
heti.  Az  adósságrendezési  eljá‑
rás kizárólag helyi önkormány‑
zatot érinthet, és lefolytatásával 
az  a  sajátos  helyzet  állhat  elő, 
hogy  az  adósságrendezésbe 
bevonható vagyon felosztásával 
az  önkormányzat  ugyan  nem 
szûnik meg, azonban kötelező‑
en ellátandó feladatait vagyoná‑
tól megfosztva kell megoldania.
A Közép‑magyarországi  régi‑

óban a gazdálkodó szervezetek 

ellen  indult  fizetésképtelenségi 
eljárások  (csőd‑,  felszámolási 
és  végelszámolási  eljárások) 
darabszáma az utóbbi  években 
folyamatos  emelkedést  mutat. 
Míg  a  2005.  évben  6827  eljá‑
rás  volt  folyamatban,  addig  a 
2010.  évben már  17 188  darab. 
Folyamatosan  bővült  az  adó‑
hatóság  eszközrendszere  a 
kényszervállalkozások, a rossz‑
hiszemûen  mûködő  vagy  az 
alvó  cégek  kiszûrésére,  ame‑
lyek körében mindig aránytala‑
nul  magas  a  fizetésképtelenné 
válók száma. 
A fiktív  adózók  elleni  haté‑

konyabb  fellépés  érdekében 
alkalmazza  az  adóhatóság  az 
adószám‑felfüggesztési eljárást. 
A jogintézmény  lényege,  hogy 
a  felfüggesztés  időtartamára az 
adózó sem a felfüggesztés alatt, 
sem  azt  követően  nem  érvé‑
nyesíthet  adó‑visszaigénylést, 
adó‑visszatérítést,  valamint  a 
felfüggesztés  kezdőidőpontjá‑
ban  folyamatban  levő  vagy  a 
felfüggesztés  időtartalma  alatt 
előterjesztett,  a  felfüggesztést 
megelőző  időszakra  vonatkozó 
adó‑visszaigénylési,  adó‑vissza‑
térítési kérelmeit az adóhatóság 
csak a felfüggesztés megszünte‑
tését követően teljesíti.
A rendkívül  szigorú  jogkö‑

vetkezményekkel  járó  felfüg‑
gesztésre  kizárólag  az  adózás 
rendjéről  szóló  törvényben 
(Art.)  meghatározott,  kötött 
tényállások bekövetkezése ese‑
tén  kerül  sor  azzal,  hogy  ha  a 
tényállás megvalósul, az adóha‑
tóság mérlegelés nélkül köteles 
a  felfüggesztés  elrendeléséről 
határozni.  A felfüggesztésre 
okot adó körülmények a követ‑
kezők:
•    az adóhatóság eljárása során 

hitelt érdemlő adatok utalnak 
arra,  hogy  az  adózó  székhe‑
lye  vagy  szervezeti  képvise‑
lője fiktív,

•     az  adózó  szervezeti  képvi‑
selőt  az  adóhatósághoz nem 
jelentett be,

•    az adózó bevallási vagy adó‑
fizetési  (adóelőleg‑fizetési) 
kötelezettségének  a  törvényi 
határidőtől,  illetve  az  ese‑
dékességtől  számított  365 
napon belül nem tesz eleget,

•     az  adózó  a  számviteli  tör‑
vény  szerinti  beszámoló 
letétbe  helyezésére  és  köz‑
zétételére  előírt  határidőig 
ezen  kötelezettségének  nem 
tesz  eleget.  Ebben  az  eset‑
ben az adóhatóság 15 napos 
határidő tûzésével felhívja az 
adózót a mulasztás pótlására. 
Amennyiben  az  adózó  a  fel‑
hívás ellenére sem tesz eleget 
kötelezettségének,  az  állami 
adóhatóság a határidő elteltét 
követő napon az adózó adó‑
számát  60  napos  határozott 
időtartamra  felfüggeszti.  Ha 
az adózó a beszámoló letétbe 
helyezési,  illetve  közzétételi 
kötelezettségének  a  felfüg‑
gesztés  időtartama alatt  sem 
tesz  eleget,  az  állami  adó‑
hatóság  erről  a  cégbíróságot 
elektronikus  úton  haladék‑
talanul  értesíti,  és  kezdemé‑
nyezi  a  cég  megszûntnek 
nyilvánítását. 
Folyó  év  első  félévében  a 

Közép‑magyarországi  régióban 
31 045  adószám  került  jogerő‑
sen  felfüggesztésre.  Mindez 
növelte  a megszüntetési  eljárá‑
sok  és  a  kényszer  végelszámo‑
lások számát.
A felszámolási  eljárások 

darabszáma  a  Közép‑magyar‑
országi  régióban  azt  mutatja, 
hogy  az  adóhatóság  által  kez‑
deményezett  eljárások  száma 
ugyan  évről  évre  nő,  azonban 
az összes kezdeményezett eljá‑
ráson  belüli  aránya  csökkenő 
tendenciát mutat, azaz a növek‑
vő  felszámolási  darabszámot 
más  hitelezők  által  indított 
ügyek generálják.

NAV-tudnivalók

információk

Felhívás

Tisztelt Gazdálkodók!
Lassan közeledik az aratás idõszaka. Mindenkinek érdeke, hogy a sok munkával megtermelt javak 
tûzkár nélkül betakarításra kerüljenek.
Az Országos Tûzvédelmi  Szabályzat  elõírja,  hogy  a betakarításban  csak olyan gépek,  szállító‑ 

eszközök vehetnek részt, amelyeknél elõzetesen szemle, ellenõrzés keretén belül meggyõzõdtek az 
elõírások betartásáról, a megfelelõ mûszaki állapotról. A szemle idõpontját 8 nappal elõtte írásban 
Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tûzoltóságára be kell jelenteni.
A  szemle  megtartásáról,  az  azon  részt  vett  gépekrõl,  szállítóeszközökrõl  jegyzõkönyvet  kell 

készíteni, és meg kell õrizni.
A szemle megtartása a gazdálkodó kötelessége.

A gépek szemléje során az alábbiakat kell tûzvédelmi szempontból vizsgálni:
•   tûzoltókészülék megléte, ellenõrzésének megtörténte (21A 113B)
•    tûzoltóeszközök megléte (szikracsapó)
•    dohányzást tiltó feliratok megléte
•    oktatási füzet megléte
•    elektromos rendszer állapota (biztosítékok, kötések, szigetelések, akkumulátorok)
•    üzemanyag‑ellátó rendszer állapota (tömítettség, csöpögések elhárítása)
•    hidraulika rendszer állapota (tömítettség, csöpögések elhárítása)
•    földelõ lánc megléte (megfelelõ hosszúság, vastagság)

Az aratás során az alábbi tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani:
•   A kalászos termény betakarítását lehetõleg a közút, illetõleg a vasútvonal mentén kell elõször 

elvégezni.
•   A  learatott  kalászos  terményt,  szalmát  vasútvonal  szélsõ  vágányától,  vasútállomástól  100 

méter, közúttól 25 méter távolságra kell elhelyezni.
•   Gabonatáblán  dohányozni még  a  jármûvek,  erõ‑  és munkagépek  vezetõfülkéiben  sem  sza‑

bad.
•   Az  aratás  idejére  igény  esetén  a  gabonatáblától  legalább  15  méterre  éghetõ  anyagtól  és 

növényzettõl mentes dohányzóhelyet kell kijelölni.

A kazlak tárolása során betartandó tûzvédelmi elõírások:
A mezõn (határban) összerakott kazal elhelyezésénél a tûztávolságot kell megtartani:
•   a vasúti vágányoktól és vasútállomástól legalább 100 métert
•   a közúttól, erdõtõl, lábon álló gabonától legalább 25 métert
•   nagyfeszültségû,  föld  feletti  villamos  vezetéktõl  a  legfelsõ  villamos  vezeték  és  talaj  közötti 

távolság háromszorosát, de legalább 20 métert
•   A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban  lévõ kazal az elõzõ sorban  lévõ két 

kazal közé kerüljön.
•   A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de  legalább 20 

méter távolságot kell biztosítani.
•   A mezõn (határban) összerakott kazlakat  legalább 3 méter széles védõszántással kell körül‑

venni.
•   A tároló területét az éghetõ hulladéktól, elszáradt gaztól stb. állandóan tisztán kell tartani.
•   Dohányozni a kazlaktól 30 méter, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen 

szabad. A tilalmakat biztonsági jellel jelölni kell.
•   A kazlak mérete max. 10x50x8 méter lehet.

A tarlóégetés során betartandó tûzvédelmi elõírások: 
•   A tarlóégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység, csak  írásbeli engedély alapján szabad 

végezni. Az engedélyt, a munkát elrendelõnek kell kiadni a vonatkozó elõírások szerint.
•   A tarlóégetés helyét, idõpontját, terjedelmét Érd Megyei Jogú Város Tûzoltóságának az égetés 

elõtt 24 órával írásban be kell jelenteni.
•   A tarlóégetés területét 3 méter széles sávban körül kell szántani, az égetés területe maximum 

30 ha nagyságú lehet egyidejûleg. 
•   A tarlóégetés kapcsán, a fenti tûzvédelmi elõírásokon túl a vonatkozó más hatósági elõírásokat 

(pl. környezetvédelem) is be kell tartani.

 Rózsa Gábor tû. õrnagy
Megbízott Tûzoltóparancsnok sk.

Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyújtást megelőző félév‑
ben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali 
tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén 
első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (szeptember – janu‑

ár) illetve (február – június) időtartamra.
Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban 

élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság 
a pályázó mûveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.
Ösztöndíj  csak  abban az  esetben kerül  folyósításra, ha  az ösztöndíj  folyósításának  időtartama 

alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó‑ és tb‑járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 

adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot  zárt  borítékban  a  Polgármesteri  Hivatal  Humán  Irodáján  (2030  Érd,  Alsó  u.  3.) 

írásban – a pályázó által aláírva – egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtat‑
ványon.
A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton  lehet, a postai úton benyújtott pályázat 

esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A pályázat benyújtási határideje 2011. szeptember 20. 16.30 óra. A második félévre való beiratko‑

zást, a kimagasló tanulmányi és versenyeredményt február 28‑ig kell igazolni.
A benyújtási  határnapot  követően  beérkezett/postára  adott  pályázatokat  érvénytelennek  kell 

tekinteni.
A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, 

utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási határnapot követően 

beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést kapnak.
A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állan‑

dó  lakcím,  levelezési  cím,  telefonszám,  anyja  neve,  tanulói  azonosító  száma,  születési  helye  és 
ideje, bankszámlaszám, általános iskola, középfokú, illetve felsőoktatási intézmény, a kar és a szak 
teljes megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.
A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú, illetve felsőoktatási intézmény 

által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyiké‑
ben vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelemkimutatása, valamint 
nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról 
vagy hiányáról. 
A pályázati anyag letölthető az érdi honlapon (www.erd.hu/Fontos/Pályázatok, álláshirdetések), 

illetve átvehető az Ügyfélszolgálati Irodán ( Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 3.)
  Érdeklődni  lehet:  Pató  Anna  ügyintézőnél  (Polgárok  Háza,  2030  Érd,  Alsó  u.  3.  110.  szoba)  

Tel.: 06‑23/522‑349


