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Hétkamionnyi kínai  
árut foglalt le a NAV
Hétkamionnyi kínai árut fog-
lalt le egy éjszakai rajtaütéssel 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV). A szállítmány egy olyan 
kereskedőhöz érkezett, akinél 
korábban már több mint 300 
milliós adókötelezettséget álla-
pítottak meg a revizorok. Az 
adózó módszere nem isme-
retlen az adóhatóság előtt: a 
Kínából az Európai Unióba 
érkező áru után sem a vámke-
zelés helyszínén, Szlovákiában, 
sem az eladás helyszínén, 
Magyarországon nem fizet álta-
lános forgalmi adót.

A távol-keleti áruk forgalma 
az állami költségvetés adóbe-
vételei szempontjából nagy 
kockázatot rejt. Legutóbb egy 
cipőt és ruhanemût forgalma-
zó kereskedőről derült ki, hogy 
rendszeresen kijátssza az adó-
zási szabályokat. A módszer 
az uniós vám- és adószabályok 
megkerülésén alapul: az árut 
Szlovákiában vámkezeltetik, 
de mivel nem ott értékesítik, 
a forgalmi adó megfizeté-
se nélkül szállíthatják tovább 
Magyarországra. 

Az árut fogadó, közössé-
gi szabályok alapján elvileg 
Magyarországon adózó vállal-
kozás azonban nem tett ele-
get a beszerzéshez kapcsolódó 
általános forgalmi adó bevallási 
kötelezettségének. Az adóellen-
őrzés mintegy 237 millió forint 
adóhiányt tárt fel, az ehhez kap-
csolódó késedelmi pótlék és bír-
ság összesen 119 millió forint.

A költségvetésnek okozott kár 
megtérülésének biztosításaként 
a következő szállítmány meg-
érkezésekor pénzügyőrök, adó-
ellenőrök és végrehajtók várták 
az országba érkező, árukkal 
megrakott kamionokat. A több 

budapesti kerületre kiterjedő, 
éjszakába nyúló akcióban a 
NAV szakemberei igazoltatták 
és nyilatkoztatták a sofőröket 
és az árut átvevő személyeket, 
majd a végrehajtók lefoglalták a 
mintegy 470 millió forint értékû 
árut. 

A hét kamion feltartóztatásá-
ban, átvizsgálásában és az áru 
tételes lefoglalásában a NAV 
Bevetési Főigazgatóságának, 
Kelet-budapesti Vám- és 
Pénzügyőri Igazgatóságának, 
valamint Kelet-budapesti 
Adóigazgatóságának összesen 
56 munkatársa vett részt.

Decemberi adózási határidők
December 12., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig 
fizeti meg 
•  az általa levont személyi 

jövedelemadót vagy szja-elő-
leget, 

•  a járulékokat: az egészség-
biztosítási és munkaerő-piaci 
járulékot, a nyugdíjjárulékot, 
a fizetendő tb-járulékot, 

•  az egészségügyi szolgáltatá-
si járulékot, az egészségügyi 
hozzájárulást,

•  a magánnyugdíjpénztári tag-
díjakat,

•  a START-kártyák valamelyi-
kével rendelkező foglalkozta-
tott után a 10/20% járulékot,

•  az egyszerûsített fogalakoz-
tatás napi 500/1000 Ft köz-
terhét, 

•  a háztartási alkalmazott utáni 
regisztrációs díjat. 
A fenti befizetések bevallás- 

párjai kifizetőnél a 1108-as, 
egyszerûsített foglalkoztatás 
esetén a 1108E, illetve egyéni 
vállalkozónál saját magáról a 
1158-as számú bevallások.

December 15., csütörtök
Az áfa-törvényben meghatá-

rozott új közlekedési eszközt 
értékesítő adózó adatszolgálta-
tást ad.

December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az 
egyszerûsített vállalkozói adó 
(eva) be- és kilépésről. Ez a 
nyilatkozat szankció nélkül 
visszavonható december 20-ig, 
a határidő azonban jogvesztő, 
ezután még igazolási kérelem-
mel sem módosítható a válasz-
tás. Az eva-alanyoknak lehető-
ségük van arra, hogy a járulé-
kaikat a kötelezőnél magasabb, 
önként vállalt járulékalap után 
fizethessék, illetőleg a korábban 
vállalt magasabb járulékalap is 
visszacsökkenthető december 
20-ig.

December 20., kedd
Társasági adóelőleg befizetés, 
havi bevallók környezetvédelmi 
termékdíj befizetése, játékadó 
befizetése és bevallása, a havi 
áfa befizetése és bevallása, a 
1101-es havi bevallás benyújtá-
sa, fogyasztói árkiegészítés és 
költségvetési támogatás igény-
lése, az Európai Közösségből 
történő beszerzés esetén meg-
határozott adóalanyok 1186-os 
számú bevallásának benyújtá-
sa, ideérve a más tagállamá-
ból személygépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési eszköz 
beszerzését is. 

A kettős könyvvitelt veze-
tő belföldi illetőségû társasá-
gi adó alanynak és a külföl-
di vállalkozónak a társasági 
adó előlegét az adóévi várha-
tó fizetendő adó összegére ki 
kell egészítenie, ha az adóévet 
megelőző évben az árbevéte-
le (nem egész évi mûködés 
esetén évesített összeg) nem 
haladta meg az  50 millió 
forintot. 

Adózási információk

November 11-én Márton-napi hagyományokat 
elevenítettek fel a Kisfenyves tagóvoda nagycso-
portosai. Olyan énekeket, mondókákat, népi játé-
kokat mutattak be a gyerekek a Szivárvány Óvoda 
játék-munkaközösségének tagjai elõtt, amelyeket 
az óvó nénik saját maguk gyûjtöttek. A rövid 
mûsornak nagy sikere volt – lehet, jövõre a többi 
tagóvodában is játsszák, éneklik majd ezeket a 
népdalokat, népi játékokat. Mint Mócza Ágnes, 
a Kisfenyves óvoda pedagógusa hangsúlyozta: 
a mai rohanó világban érdemes minél korábban 
megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel a 
népköltészetet, hiszen így érzik már a legkiseb-
bek is, mit jelent az a kifejezés: magyarnak lenni.
 Á. K.

Márton-napi mulatság az óvodában

A Márton-napi vigasságon bor és libapecsenye ugyan 
nem volt, ám annál több népi játékot elevenítettek fel 
a gyerekek
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Álomhintó, Itt repül a 
kismadár, Bohócok para-
dicsoma, Ördög kertje, 
Rinocipéd, Rembrant, 
Don Quijote – többek 
között ilyen címeket 
kaptak az Érden élõ 
Tóth Ernõ mûvei, ame-
lyeket a Termál Hotel 
Ligetben mutattak be. 
Képein, mint egy nagy 
mesegyûjteményben 
vagy kertben visszatérõ 
figurák, fõleg bohócok, 
krampuszok, szép höl-
gyek és megszemélye-
sített állatok tûnnek 
fel. Ezernyi kis alakkal 
benépesített mûvészi 
birodalmában Tóth Ernõ 
valószínûleg boldog 
gyermekkorát igyek-
szik meghosszabbítani. 
Humor és líra jellemzi 
mûveit, amelyeken érde-
mes mosolyogva elgon-
dolkodni…

A kiállítás november 
24-ig látogatható. 

 (temesi)

Tóth Ernõ érdi festõmûvész a Ligetben

Álomdimenziók szobron és festményen
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panoráma


