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Adózási információk
Karácsony közeledtével 
ismét fokozott ellenőrzések

A Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal 
ellenőrei  és  pénzügyőrei  az 
elmúlt évekhez hasonlóan 2011-
ben is ellenőrzéseket végeznek 
a  karácsonyi  ünnepek  köze-
ledtével.  Fokozott  ellenőrzésre 
készülhetnek  fel  a  téli,  illetve 
karácsonyi szezonális terméke-
ket  árusítók  és  az  ebben  az 
időszakban  jellemzően  előfor-
duló  szolgáltatásokat  kínáló 
vállalkozások,  a  virág-,  élelmi-
szer-  és  italáru-forgalmazók, 
a  fenyőfaárusok,  valamint  a 
tûzijátékokat, petárdákat árusí-
tó kereskedők.

A NAV  munkatársai  a  kor-
mányhivatalok  szakembereivel 
közösen  a  korábbi  tapasztala-
tok  alapján  is  fertőzöttnek  ítélt 
helyszíneken  fognak  ellenőrzé-
seket végezni, így elsősorban:
–   a  karácsonyi  ünnepekhez 
kötődő  ideiglenes  árusítóhe-
lyeken, kirakodóvásárokon,

–   piacokon,
–   vásárcsarnokokban,  vásárte-
rekben,

–   közterületeken (például autó-
busz, vasútállomások),

–   egyéb  vendéglátó-ipari  egy-
ségeknél.

Az  ellenőrzési  akció  nem 
csupán  a  feketegazdaság  elle-
ni  fellépést  szolgálja,  hanem 
az  adózatlan  jövedéki  termé-
kek  (például  alkoholtermékek, 
dohánygyártmányok  stb.)  ille-
gális forgalmának visszaszorítá-
sát is, ezáltal védve a fogyasztók 
érdekeit.
Az  ellenőrök  főként  a  nyug-

ta-,  számlaadási  kötelezettség 
teljesítését,  valamint  a  foglal-
koztatás  szabályainak  betartá-
sát  vizsgálják,  de  az  áruk  ere-
detét,  valamint  a  pénztárgépek 
üzemeltetését  is  ellenőrzik. 
A pénzügyőrök  többek  közt 
vizsgálják  a  jövedéki  termékek 
beszerzésének,  értékesítésének 
jogszerûségét,  valamint,  hogy 
az  eladásra  szánt  termékek 
(szeszes  italok)  tartalmaznak-e 
az  egészségre  ártalmas  anyag-
maradványokat  (mint  például 
denaturálószert),  továbbá  azt, 
hogy  van-e  az  alkoholterméke-
ken  zárjegy  és  magyar  nyelvû 
termékismertető,  a  dohány-
gyártmányokon pedig adójegy.
Ezen  túl  akár  helyszíni  áru-

foglalásra  is számíthatnak azok 
az  adózók,  akik  adófizetési 
kötelezettségüknek  nem  tesz-
nek eleget, fennálló adótartozá-
sukat nem rendezik.
A pénznyerő  automatát 

üzemeltetők  adóterhei  2011. 
november  1-jei  hatállyal  meg-
növekedtek,  ezért  az  érintett 
kör  jogkövető  magatartásának 
nyomon követésére az adóható-

ság különös gondot fordít már a 
téli ellenőrzés-sorozat során is.
Mindemellett a NAV igyekszik 

az  ellenőrzéseit  úgy  végezni, 
hogy  a  vásárlókat  a  legkevésbé 
zavarja.

Közlemény

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk  tisztelt  adó-
zóinkat,  hogy  a  2012.  január 
1-jétől  hatályos  42/2011.  (VI. 
29.)  számú helyi  adókról  szóló 
önkormányzati  rendelet  15. 
§-a  alapján  „Mentes  a  helyi 
iparûzési  adó  megfizetése  alól 
a Htv.  37.  §  (1)  bekezdése  sze-
rinti  állandó  jellegû  iparûzési 
tevékenységet végző vállalkozó, 
akinek/amelynek a vállalkozási 
szintû  adóalapja  nem  haladja 
meg a 2,5 millió Ft-ot.”
Fenti  rendelkezés  alapján 

adózóink  a  2012.  adóév  elszá-
molásakor  (2013.  május  31.) 
vehetik igénybe a rendelet által 
biztosított  mentességet.  Ezen 
időponttól  –  mindaddig  míg  a 
vállalkozás  szintû  adóalapja 
nem  haladja  meg  a  2,5  millió 
forintot  –  előlegbefizetési  köte-
lezettsége nem keletkezik.
Tájékoztatjuk,  hogy  a  rende-

let által biztosított kedvezmény 
nem nyújt mentességet az adó-
bevallási kötelezettség alól.
   Adócsoport

Decemberi 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 magánnyugdíj-pénztári tag-
díjakat,

•   a  START-kártyák  valamelyi-
kével  rendelkező  foglalkoz-
tatott  után  a  10/20/  %  járu-
lékot,

•   az  egyszerûsített  foglalkoz-
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  áfatörvényben  meghatá-
rozott  új  közlekedési  eszközt 

értékesítő  adózó  adatszolgál-
tatást 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
Társaságiadóelőleg-befizetés, 
havi  bevallók  környezetvédel-
mitermékdíj-befizetése,  játék-
adó  befizetése  és  bevallása,  a 
havi áfa befizetése és bevallása, 
a  1101-es  havi  bevallás  benyúj-
tása, 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  vezető 

belföldi illetőségû társaságiadó-
alanynak és a külföldi vállalko-
zónak  a  társasági  adó  előlegét 
az  adóévi  várható  fizetendő 
adó  összegére  ki  kell  egészíte-
nie,  ha  az  adóévet  megelőző 
évben az árbevétele (nem egész 
évi  mûködés  esetén  évesített 
összeg)  nem  haladta  meg  az 
50  millió  forintot.  A társasági 
adó  kiegészítésére  kötelezett 
vállalkozónak  az  iparûzésiadó-
előleg  tekintetében  is  van  fel-
töltési  kötelezettsége  ugyan-
azokkal  a  szabályokkal.  Az 
EVA alanyának  is  feltöltési 
kötelezettséget  kell  teljesítenie 
(bevétel  nagyságától  függetle-
nül),  amelynek  mértéke  szin-
tén  a  várható  éves  fizetendő 
EVA összege.

December 31. (szombat) 
helyett január 2., hétfő 
Az  adóévet  megelőzően 
december  31-ig  lehet  önkén-
tes  választásról  változásbeje-
lentő  lapot  benyújtani  az  áfa-
kört  érintő  ki-  vagy  belépés-
ről,  vagy  az  alanyi mentesség 
választásáról,  a  könyvvezetési 
kötelezettség  megváltozásá-
ról.  Az  áfakört  érintő  egyéb 
választásairól is eddig tehet az 
adózó  bejelentést,  ilyen  lehet 
pl. az ingatlan-bérbeadási tevé-
kenységre  áfafizető  státus  (és 
levonási  jog  gyakorlásának) 
választása.

információk

Adventi  
hangversenyek
Az Érdi Kamarazenekar sok 
szeretettel várja a zenekedve-
lő érdeklődőket adventi hang-
versenyeire december 10-én 
szombaton délután öt órára 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központba és december 
11-én vasárnap délután öt 
órára az Érd-Tusculánumi 
Római Katolikus Templomba. 
Műsoron Bach, Händel, Vivaldi 
és Király László művei.


