
A Nemzeti Adó
ben

The National Tax and
for tax audits in 2012

A NAV eszköztára az adóregisztrációs

eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet

intézményével bővül 2012

hangsúlyt kapnak a jövőben az adatgyű

tést célzó, valamint az egyes gazdasági

események valódiságának vizsgálatára

irányuló ellenőrzések, t

változtak a NAV által ellenőrizendő tev

kenységi körök, így ebben az évben a kö

úti áruszállítással, raktározással, vendégl

tással, munkaerő

számítógépes programozással, állatt

nyésztéssel, növénytermesztéssel, ille

épületek építésével

nak ellenőrzésekre.

A társasági és osztalékadó vonatkozásában

az adó megállapítási, bevallási kötelezet

ség teljesítésének vizsgálatán túlmenően, a 

NAV várhatóan továbbra is kiemelt figye

met fordít a kapcsolt

ügyletek és a transzferárak ellenőrzésére, a 

jelentős összegű jegyzett tőke emelésére, 

tőketartalék bejelentésére

sedést jelentő befektetés (különösen üzle

rész), illetve

eszköz megszerz

került sor.

Kiemelt figyelmet kap ebben az évben is a

feltételes adómegállapítással érintett ad

zók esetében a kérelemben foglalt feltét

lek teljesítésének vizsgálata, illetve fejles

tési és beruházási adókedvezmények

igénybevét
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”)
nyilvánosságra hozta a 2012. évre vonat-
kozó ellenőrzési tevékenységének irány-
vonalait.

The National Tax and Customs Authority
(“NAV”) has announced its key areas of
focus for tax audits in 2012.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési irányai 2012
ben

The National Tax and Customs Authority’s areas of focus
for tax audits in 2012

A NAV eszköztára az adóregisztrációs

eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet

intézményével bővül 2012-ben. Nagy

hangsúlyt kapnak a jövőben az adatgyűj-

tést célzó, valamint az egyes gazdasági

események valódiságának vizsgálatára

irányuló ellenőrzések, továbbá jelentősen 

változtak a NAV által ellenőrizendő tevé-

kenységi körök, így ebben az évben a köz-

úti áruszállítással, raktározással, vendéglá-

tással, munkaerő-piaci szolgáltatással,

számítógépes programozással, állatte-

nyésztéssel, növénytermesztéssel, illetve

épületek építésével foglalkozók számíthat-

nak ellenőrzésekre.

A társasági és osztalékadó vonatkozásában

az adó megállapítási, bevallási kötelezett-

ség teljesítésének vizsgálatán túlmenően, a 

NAV várhatóan továbbra is kiemelt figyel-

met fordít a kapcsolt vállalkozások közötti

ügyletek és a transzferárak ellenőrzésére, a 

jelentős összegű jegyzett tőke emelésére, 

tőketartalék bejelentésére; tulajdoni része-

sedést jelentő befektetés (különösen üzlet-

rész), illetve ha jelentős összegű befektetett 

eszköz megszerzésére vagy értékesítésére

került sor.

Kiemelt figyelmet kap ebben az évben is a

feltételes adómegállapítással érintett adó-

zók esetében a kérelemben foglalt feltéte-

lek teljesítésének vizsgálata, illetve fejlesz-

tési és beruházási adókedvezmények

igénybevételének ellenőrzése is. 

In addition to its existing measures,

NAV has introduced the tax registration

procedure and more stringent tax autho

ity supervision.

emphasis on collecting data

the substantive content of certain transa

tions, and will expand its areas of focus to

include the activities of taxpayers engaged

in freight haulage

labour market services, computer pr

gramming, livestock farming, cro

tion, and the construction of buildings.

As regards corporate and dividend tax, in

addition to

the tax assessment and declaration oblig

tions, the NAV will continue to pay close

attention to the arm’s

transactions between related parties, su

stantial increases in registered capital,

accumulated large capital reserves, and the

sale or purchase of investments represen

ing ownership (especially business quotas)

and invested assets of a significant value.

This year, the NAV will take extra care to

check whether taxpayers that request a

binding ruling meet the requirements

specified in the request. Taxpayers recei

ing investment and development tax a

lowances will also receive increased atte

tion.
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Customs Authority’s areas of focus

In addition to its existing measures, the

NAV has introduced the tax registration

procedure and more stringent tax author-

ity supervision. The NAV will place greater

emphasis on collecting data and reviewing

the substantive content of certain transac-

tions, and will expand its areas of focus to

include the activities of taxpayers engaged

freight haulage, warehousing, catering,

labour market services, computer pro-

gramming, livestock farming, crop produc-

tion, and the construction of buildings.

As regards corporate and dividend tax, in

addition to monitoring compliance with

the tax assessment and declaration obliga-

tions, the NAV will continue to pay close

attention to the arm’s-length price used in

transactions between related parties, sub-

stantial increases in registered capital,

accumulated large capital reserves, and the

sale or purchase of investments represent-

ing ownership (especially business quotas)

and invested assets of a significant value.

This year, the NAV will take extra care to

check whether taxpayers that request a

binding ruling meet the requirements

specified in the request. Taxpayers receiv-

ing investment and development tax al-

lowances will also receive increased atten-
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Már bevett gyakorlat a NAV számára az

innovációs járulékkötelezettség csökkentés

jogosságának vizsgálata és a jövedelem-

(nyereség-) minimumot el nem érő jöve-

delmet (nyereséget) bevalló vállalkozások

adóalapjainak ellenőrzése, ez nem változik 

2012-ben sem.

A NAV a korábbiaknál jóval hatékonyabb

kiválasztás alapján a jövőben is vizsgálni 

fogja a magánszemélyek jövedelmeinek és

vagyongyarapodásának, illetve életvitelre

fordított kiadásainak összhangját, célul

tűzve ki az eddig eltitkolt jövedelmek feltá-

rását.

2012-ben az áfa vizsgálatokkal elsődlege-

sen az alábbi főbb adózói körök lesznek 

érintettek:

 a körbeszámlázásos ügyletek,

csalárd értékesítési láncolatok,

számlagyárak részesei,

 az adóminimalizálók, akik fiktív

számlák befogadásával csökken-

tik adófizetési kötelezettségüket,

 a kockázatelemzéssel feltárt szer-

vezett csalási konstrukciókban

résztvevő vállalkozások, és az 

azokat irányító, haszonhúzó ma-

gánszemélyek,

 a jelentős Közösségen belüli ke-

reskedelmet folytatók (különö-

sen, ha a forgalmukhoz képest a

VIES rendszerben közölt adatok

nagy összegű negatív irányú elté-

rést mutatnak),

 a személygépkocsi és egyéb jár-

mű bérbeadással érintettek. 

Fokozódik a kiutalás előtti áfa vizsgálatok 

jelentősége, mivel a korábbiakban szüksé-

ges pénzügyi rendezettség feltételének

eltörlése okán a NAV úgy ítéli meg, hogy

az áfa visszaigénylés nagyobb kockázati

elemet hordoz. Ennek okán áfa kiutalás

előtti fokozott ellenőrzések várhatóak. 

It has become an established practice f

the NAV to review the tax bases of com

nies that declare income (profit) below

minimum income (profit), and to check

whether taxpayers who have decreased

their R&D contribution base are entitle

to do so; this will be the subject of cont

ued attention in 2012.

The NAV will use more efficient metho

for checking the wealth gains of private

individuals, i.e. whether their spending

habits are consistent with their earning

with a view to detecting concealed inco

The following groups of taxpayers will

primarily subject to VAT audits in 2012

 taxpayers suspected of involve

ment in “carousel” fraud (a

specific type of VAT fraud) or

fraudulent transaction chains

and the issuers of fictitious in

voices;

 tax evaders attempting to redu

their tax liabilities by acceptin

bogus invoices;

 businesses involved in organis

fraud schemes discovered by r

analysis, and private individu

operating or drawing profits

from such schemes;

 taxpayers carrying out a high

level of intra-Community trad

(especially if the data stored in

the VAT Information Exchang

System (VIES) show a signific

shortfall compared to turnove

 taxpayers involved in the rent

of passenger cars or other veh

cles.

VAT audits prior to disbursement will a

be stepped up. This is because the NAV

believes that VAT refunds entail higher

risks since the regulation that made the

refund of excess deductible VAT subjec

the payment of the consideration due h

been abolished. For this reason, the tax

payers concerned will be subject to clos

scrutiny before the VAT is refunded.
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A NAV a vámok területén elsősorban az 

utólagos ellenőrzési tevékenységre helyezi 

a hangsúlyt, különösen:

 az áruosztályozás jogszerűségé-

nek vizsgálata,

 vámtarifaszámokhoz tartozó ki-

egészítőkódok alkalmazásának 

vizsgálata,

 vámérték helyességének, kimun-

kálásának vizsgálata,

 a legnagyobb behozatali irányú

forgalmat bonyolító gazdálkodók

ellenőrzése, 

 export vámeljárások ellenőrzése. 

A jövedéki adóellenőrzések jelentős részét 

az adózatlan dohánytermékek behozatalá-

nak és forgalomba kerülésének megakadá-

lyozása teszi ki. Továbbá a NAV különös

tekintettel jár el az illegális ásványolaj

behozók és forgalmazók ellen, illetve az

otthoni fogyasztásra előállítható, adómen-

tes párlat, erjesztett alkoholtermékek

illegális forgalomba hozójával szemben.

A környezetvédelmi termékdíj vonatkozá-

sában a NAV kiemelten vizsgálja az egyéb

kőolajtermékeket, a reklámhordozó papí-

rokat, a csomagolást, illetve az elektromos,

elektronikai berendezéseket.

A népegészségügyi termékadó vonatkozá-

sában 2011. szeptember 1-jétől kiemelt 

figyelmet fordít az üdítőitalra és energia-

italra, az előrecsomagolt cukrozott készít-

ményekre, a sós snackre és a gyümölcsízre.

* * *

Amennyiben a leírtakkal összefüggésben

bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon

szokásos kapcsolattartó partneréhez, illet-

ve Réczei Gézához (tel: +36 1 461 9737,

email: geza.reczei@hu.pwc.com) vagy

Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590, ema-

il: laszlo.deak@hu.pwc.com).

Regarding customs, the NAV will prim

ily carry out post-clearance audits in c

nection with the following:

 the lawfulness of tariff classif

tion,

 the use of additional codes re

ing to customs tariff numbers

 whether the customs value ha

been correctly determined,

 economic operators with the

largest import flows,

 export procedures.

A significant part of the excise duty au

will be aimed at preventing the import

marketing of untaxed tobacco product

particular, the NAV will also take meas

ures against the illegal import and mar

keting of petroleum distillates, and the

illegal marketing of tax-exempt, home

distilled spirits and fermented alcohol

based beverages.

The NAV will focus on checking compl

ance with the obligation to pay the env

ronmental protection product fee on th

following products: mineral oil produc

paper used for advertising, packaging,

electrical and electronic products.

As regards the public health product fe

from 1 September 2011, special attenti

will be given to soft drinks, energy drin

packaged sweets, savoury snacks, and

marmalades.

* * *

If you have any questions regarding th

above, please contact Géza Réczei (pho

+36 1 461 9737, e-mail:

geza.reczei@hu.pwc.com) or László De

(phone: +36 1 461 9590, e-mail:

laszlo.deak@hu.pwc.com) or your usu

relationship partner.
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