
 

Amit az ÁFA-ELLENŐRZÉSRŐL 2017-ben tudni kell 
NAV által alkalmazott bizonyítási eszközök és 

technikák, Számla minősítésének szempontjai,  
Szankcionálás és jogorvoslat 

 

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzések kiemelt szerepet kaptak 
2016-ban és kiemelt szerepet kapnak 2017-ben is, mivel a fő cél, hogy megakadá-
lyozzák a jogalap nélküli kiutalásokat, amelyek jelentős kárt okoznak a költségve-
tésnek. A NAV leggyakoribb vizsgálati eszköze az áfaellenőrzés, az áfát érintő elle-
nőrzés. >>>> Új rendszer, brutális számok! 
 

Tematika: 
 

Adóhatóság által alkalmazott leggyakoribb bizonyítási eszközök és technikák 

■ Vizsgálat alá vont adózó felhívása nyilatkozattételre és ehhez kapcsolódó kocká-
zatok 
■ A revízió alá vont személlyel kapcsolatban álló személy kötelezése nyilatkozatté-
telre, tanúvallomásra, a nyilatkozat és tanúvallomás tartalmából fakadó kockázatok 
■ Szakértői vélemény és azzal szembeni ellenbizonyítás 
■ Más országok hatóságainak megkeresése 
■ Kapcsolódó vizsgálat elrendelése 
■ Szabad bizonyítás „eszközének” alkalmazása 
■ „Passzív” bizonyítás módszere 
■ Korábban tett jogerős megállapítások „felhasználása” 
■ Kiegészítő ellenőrzés mint pótlólagos bizonyítási eljárás 
■ 180 napos ellenőrzési határidő „hatása” a bizonyítási eljárásra 
 

Számla minősítésének szempontjai 
■ Tételes ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjai 
■ Számla adóigazgatási azonosításra való alkalmassága 
■ Teljesítés tárgyi és személyi feltételeinek megléte 
■ Teljesítés időpontjának helyessége 
■ Teljesítést alátámasztó iratok megléte, alaki és tartalmi helyessége 
■ Termék eredetének követhetősége 
■ Személyi összefonódások fennállása 
■ Termék mozgatásával kapcsolatos körülmények és azok feltárhatósága 
■ Számlabefogadó magatartása 
■ Számlázott ellenérték és a szokásos piaci ár viszonya 
 

Szankcionálás és jogorvoslat 
■ Adóbírság kiszabásának általános adóhatósági gyakorlata 
■ Adóbírság mérséklésének lehetőségei 
■ 200%-os adóbírság kiszabásának általános gyakorlata az I. fokú adóhatóságnál 
■ 200%-os adóbírság kiszabásának általános gyakorlata a II. fokú adóhatóságnál 
■ Fellebbezés benyújtásának előnyei és hátrányai 
■ Iratbetekintési jog gyakorlása és a hatékony jogorvoslat közötti kapcsolat 
■ Új eljárás elrendelésének kockázatai 
■ Taktikák és stratégiák észrevétel és fellebbezés összeállításánál 
■ Felügyeleti intézkedés mint rendkívüli jogorvoslat 
■ Praktikus tanácsok a bírósági felülvizsgálat kezdeményezéséhez 
 

Előadás menete:  
08.00–09.00: Regisztráció 
09.00–10.40: Előadás 1. része 
10.40–11.00: Kávészünet 
11.00–13.00: Előadás 2. része 
13.00–13.45: Ebéd (annak, aki külön igényelte) 
 

Előadó: 

Bonácz Zsolt 
adótanácsadó, adószakértő 
 

Időpont: 

2017. október 6.,  
péntek 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–13.00 
 

Helyszín: 

MOHA Ház 
1143 Budapest,  
Gizella út 42-44. 
(Hungária krt.–Thököly út sarka) 
Keleti pályaudvar M2  1 megál-
ló piros 7-es busszal. Stadionok 
M2 2 megálló 1-es villamossal.  
Népliget M3  7 megálló 1-es  
villamossal. Árpád híd M3  7 
megálló 1-es villamossal. 
Parkolás: Környéken fizetős. 
Helyszín őrzött parkolójában: 
1.500 Ft + áfa/nap.  
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
25.900 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
20.720 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-20% + - 5%):  
19.685 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj  
(-30%): 18.130 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
17.225 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: oktatási  
segédanyag, íróeszköz, WIFI 
használat, reggeli sütemé-
nyek, nap közben fogyasz-
tott kávé, tea, ásványvíz.   
Ebéd: A helyszínen étterem 
működik, ahol az előre  
igényelhető 3 fogásos  
menüebéd ára:  
1.500 Ft + áfa/fő.  
 

 

     

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek 20% kedvezményt, ügyfeleinek pedig  30% kedvezményt biztosít!  
Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár! 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2017. október 6-án, 

Budapesten, a MOHA Házban rendezendő, „Amit az ÁFA-ELLENŐRZÉSRŐL 2017-ben tudni kell” című 
szakmai képzésre. 
 

Részvételi díj:       25.900 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, reggeli sütemé-
nyek, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként elszámol-
ható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön 
ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menü-
ebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő! 
 
 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga 
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról 
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A 
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A 
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy 
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét 
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a 
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta 
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés 
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-
mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos 
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni 
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót 
igényel. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. 
előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetősé-
get Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 32127                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Igénybe veszem az őrzött parkolót (1.500 Ft + áfa/nap):  □ igen  □ nem  Ha igen, rendszám: …………………………… 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 

E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 
 

Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 
 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


