NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Kiutalás Előtti Ellenőrzési Főosztály
Kiutalás Előtti Ellenőrzési Osztály 2.
Iktatószám: 7115025433

Ügyintézés helye:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Ügyszám:
Adó(azonosító) szám:
Tárgy:
Mellékletek:

7621 PÉCS RÁKÓCZI ÚT 19.
Krix István Ferenc
(72) 421-063
7447941362
12568011-2-02
Jegyzőkönyv
-

(Elektronikus úton kézbesített irat)

JEGYZŐKÖNYV

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. nevű,
7626 Pécs, Búza tér 8. B.ép. székhelyű adózónál lefolytatott
jogkövetési vizsgálat megállapításairól

Cím: 7602 PÉCS Pf.230 Központi telefon: (72) 533-500 , fax: (72) 421-116
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni, és adószámát vagy adóazonosító jelét feltüntetni!
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A vizsgálat kezdés dátuma:

2021.10.04.

A megbízólevél kézbesítésének dátuma:

2021.10.04.

A jegyzőkönyv készült:

2021.10.28.

Vizsgált időszakok felsorolása:

2020.12.01. - 2020.12.31.

Az ellenőrzés határidejébe nem tartozó időszak: -----

Az ellenőrzés határidejének felettes szerv
általi meghosszabbítása: ----Az ellenőrzést végezték:

Krix István, adóellenőr
Géczi Balázs, adóellenőr
Dózsa Miklós, adóellenőr
Somogyvári Ágota, adóellenőr

Az adózó részéről az ellenőrzésnél közreműködött
személy(ek) neve (a közreműködés jogcíme):
könyvelő

Bosnyákné Molnár Patrícia, meghatalmazott

Mellékletek száma: --Mellékletek felsorolása: ----"A"
MEGÁLLAPÍTÁSOK

A NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiutalás Előtti Ellenőrzési Osztály 2. az
adózónál az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban Air.) 89. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-95.§ alapján jogkövetési vizsgálatot végzett 2020.12.01. 2020.12.31. időszak tekintetében.
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Az adózó képviselője az ellenőrzés megindításáról szóló 7439458953 iktatószámú tájékoztatást
2021.10.04-én, a 7264869991 iktatószámú megbízólevelet elektronikusan 2021.09.10.04-én átvette.

Az adózó 2021.09.14-én benyújtott, 8014355016 iktatószámú bevallását a 2021.09.22-én benyújtott
8015034943 iktatószámú önellenőrzési bevallással módosította. Az önellenőrzés során 17 eFt
kötelezettség növekedést állapított meg. Az adózó az önrevíziós bevallásához csatolt összesítő
jelentésében (2065M) a fordított adózás alá tartozó beszerzéseit is szerepeltette. Revízió felhívására
az adózó a 2021.10.28-án benyújtott, 8018330770 iktatószámú bevallásában helyesbítette.

A vizsgált időszaki, jogszabályokban előírt bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat
megvizsgáltuk, és megállapítást nem tettünk.

JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK

A NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiutalás Előtti Ellenőrzési Főosztály Kiutalás
Előtti Ellenőrzési Osztály 2. által a 7264869991 iktatószámú megbízólevéllel elrendelt ellenőrzés
megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv egy példánya az adózó elektronikus tárhelyén elhelyezésre
kerül. Elektronikus kézbesítés esetén az ellenőrzés a tárhelyen történő elhelyezés napjával zárul.

Az Air. 115. § (1) Az adóhatóság a megállapításait - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ha a jegyzőkönyvet
kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás napjával zárul.

Az Adóig. vhr. 91. § (3) bekezdése alapján a jogkövetési vizsgálat kiterjed a vizsgált gazdasági
eseményekkel összefüggő adatok, tények, körülmények, iratok, nyilvántartások, így különösen a
beszerzések és az értékesítések körülményeinek, a gazdasági esemény személyi és tárgyi
feltételeinek, illetve a gazdasági esemény megtörténtét igazoló iratok valódiságának vizsgálatára.

Az Adóig. vhr. 91. § (6) bekezdése alapján a jogkövetési vizsgálat során feltárt adatokat az
adóhatóság jogosult az adózóval közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban állt vagy álló
más adózó, illetve adózónak nem minősülő természetes személy ellenőrzésénél a tényállás
tisztázása céljából felhasználni.

Az adóhatósági iratok kézbesítésére, valamint a kézbesítési kifogásra vonatkozó szabályokat az Air.
76. §-a és 78 - 81. §-ai, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdése tartalmazza.
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Az Air. 89. § b) bekezdése értelmében az egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló
jogkövetési vizsgálat nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.

Az Air. 97. § (2) bekezdés alapján az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba az
eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni,
a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő tizenöt napon belül
észrevételt tenni. Az észrevétel megtételére nyitva álló határidő jogvesztő.

Az Air. 117. § (2) bekezdés értelmében a jogkövetési vizsgálat alapján határozatot csak akkor hoz
az adóhatóság, ha valamilyen kötelezettség teljesítését írja elő, vagy jogkövetkezményt állapít meg.

Mint elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó, a jegyzőkönyvre tett észrevételét kizárólag
elektronikus úton, a www.nav.gov.hu oldalról ingyenesen letölthető Általános Nyomtatványkitöltő
Program (ÁNYK) keretében elérhető ELLUGY nyomtatványon nyújthatja be az adóhatósághoz.

Pécs, elektronikus bélyegző szerinti időpontban
Géczi Balázs
adóellenőr

Erről értesülnek:
1111 1. Címzett
1111 2. Irattár

Krix István Ferenc
adóellenőr

