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ERDÉRT-Tuzsér Zrt. megkapta a MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ minősítést 

Büszkék vagyunk arra, hogy megfelelve az adózás rendjéről szóló törvény mind a 10 

pontjának, megbízhatóságunkról már igazolásunk is van. 

„A NAV ettől az évtől három csoportba sorolja a vállalkozásokat. Vannak megbízható adózók, és 

vannak olyanok is, melyeket a kockázatos adózói körbe sorolnak. Mind a két csoport az adózók 

viszonylag kis körét érinti. Mindenki más továbbra is marad az eddigi pozícióban, azaz sem 

kiemelkedően megbízhatónak, sem kockázatosnak nem találják a működését. Azaz minden marad a 

régiben. Viszont ezek a vállalkozások is értesítőket kapnak, hogy nem feleltek meg a megbízható 

körbe való besoroláshoz. A NAV a két kiemelt csoportba sorolást negyedévente el fogja végezni.  

Mik a megbízhatóvá válás feltételei? 

Az adózás rendjéről szóló törvénybe iktattak be ez évtől egy fejezetet, mely a megbízható adózó 

tulajdonságait rögzíti. Ahhoz, hogy a vállalkozás bekerülhessen ebbe a körbe, az alább felsorolt 

feltételek mindegyikének egyszerre meg kell felelnie: 

a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy 3 éve áfa-regisztrált (előtte pl. alanyi áfamentes volt) 

b) 5 évre visszamenőleg az adóhatóság által megállapított összes adókülönbözet nem több, mint a 

mostani évre megszabott adó 3 százaléka, 

c) 5 évre visszamenőleg nem volt vele szemben végrehajtási eljárás (kivéve átvezetés és a visszatartási 

jog gyakorlása), 

d) 5 évre visszamenőleg nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, 

e) nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással, 

f) 5 évre visszamenőleg nem függesztették fel az adószámát, 

g) 5 évre visszamenőleg nem törölték az adószámát, 

h) 2 évre visszamenőleg nem kellett a tárgyévi adó 1 százalékánál nagyobb mulasztási bírságot fizetnie, 

i) 5 évre visszamenőleg nem állt és most sem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és 

j) nem minősül kockázatos adózónak. 

Megbízható adózó tehát csak az a vállalkozás lehet, amely nem csak most, de már 5 évre 

visszamenőleg is igazolhatóan makulátlanul működik.  

Valószínű, hogy az adózók nagy része elbukik a 10 felsorolt feltétel valamelyikén. A most kiküldött 

értesítőben a NAV azt is pontosan rögzíti, hogy melyik volt az a feltétel, ami miatt a vállalkozás fennakadt 

a szűrőn.  

A nagy adóhiányos körben ma 240 cég található, a legmagasabb feltárt adótartozás összege 2,4 milliárd 

forint. A nagy összegű tartozók listája már bővebb: a 100 milliónál magasabb tartozást felhalmozók közé 

jelenleg 2680 cég, a 10 milliós körbe tartozó vállalkozók és magánszemélyek közé pedig 3857-en 

tartoznak. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáján jelenleg majdnem 5 ezer cím szerepel. 

Ők már mindannyian a kockázatos adózók közé kerülnek.” (forrás http://fuvarlevel.hu/felreertheto-ertesitoket-kuld-a-

nav/ 

Az ERDÉRT évtizedek óta kiemelten fontosnak tartja, a törvényszerű működést, ezért 
kaphattuk meg a fenti pozitív minősítést és ezért vállalunk számlagaranciát a nálunk 
vásárolt faanyagokra. 
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ERDÉRT-TUZSÉR FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

É R T E S Í T É S

Értesítem, hogy az állami adó-és vámhatóság ERDÉRT-TUZSÉR FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (adószáma/adóazonosító jele:14541122-2-15) 4623 TUZSÉR
KÜLTERÜLET HRSZ 0120/32. adózó vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban Art.) 6/J. §-ában foglalt minősítési vizsgálatot lefolytatta.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy ERDÉRT-TUZSÉR FAIPARI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG adózó Art. 6/A. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelt, ezért megbízható adózónak minősítettem. A minősítés hatálya a
minősítés hónapját követő hónap első napján, azaz 2016. május 1. áll be.

Tájékoztatom, hogy az Art. 6/J. §-a értelmében az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe
bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló
adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, melynek keretében a
megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja. A
minősítés eredményéről az állami adó- és vámhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. Ha az
adózó minősítésében változás nem következik be, az állami adó- és vámhatóság az értesítést
mellőzi. Az adózó a minősítését 2016. második negyedévét követően kérdezheti le a központi
elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül.

Az Art. 6/K. §- a szerint összeolvadás, illetve beolvadás esetén a jogutód abban az esetben minősül
megbízható adózónak, ha az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor valamennyi jogelőd
megbízható adózónak minősült.

Az Art. 6/A. § (1) bekezdése alapján megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett adózó
vagy áfa-regisztrált adóalany minősül, amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy annak jogelődje
által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre



megállapított adóteljesítményének 3 %-át,
c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje nem
indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve
kényszertörlési eljárás alatt,
e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti adószámfelfüggesztés hatálya alatt,
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
h) a terhére az állami adó- és vámhatóság, vagy jogelődje által kiszabott, a tárgyévet megelőző két
évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított
adóteljesítményének 1%-át,
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet
alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak, tehát nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező
adózók,- a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók,- valamint a be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, és vele szemben egy éven belül az állami
adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést nem alkalmazott.

Az Art. 6/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem
működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, az állami adó- és vámhatóság a
feltételek fennállását a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetétől
vizsgálja.

Tájékoztatom egyúttal, hogy amennyiben a minősítést vitatja, úgy a minősítéstől számított hat
hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő elmulasztása
esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- és vámhatóság a kifogásnak
helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelelően módosítja az adózó minősítését, melyről
az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról az állami adó- és vámhatóság
határozatban rendelkezik.

Tájékoztatom, hogy a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszer (ÜCC) útján telefonos
tájékoztatást kérhet, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet. Az (ÜCC) a 40/20-21-22-es
telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.
A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal kell rendelkeznie, melyet a TEL jelű
nyomtatvány benyújtásával igényelhet.

NYÍREGYHÁZA, 2016. április 29.
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Erről értesül:
1 pld. címzett, elektronikus
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