
Hiába görcsölt a NAV! Mégsem kell önálló tevékenységből származó 

jövedelemként bevallani a 2012 előtti ingó értékesítést. Íme a megoldás! 

Nagy riadalmat keltett a vaterások körében a Kúria „derült égből villámcsapás” 

jogegységi döntése. A NAV május 1-ig adott haladékot az önellenőrzésre. A 

weblapomon  található kalkulátorral kiszámíthatja, hogy mennyit kellene fizetni ha 

áfa alanyként teszi ezt meg, vagy ha alanyi adómentesként. A különbség tízszeres! 

A hatályos törvények (Art. 22.§ (1) bekezdés c) pont) lehetőséget adnak arra, hogy 

visszamenőlegesen lehessen adószámot kérni. Ezt a NAV is ajánlja. Csak azt hallgatja 

el, hogy az alanyi adómentesség az adóköteles tevékenység megkezdésének 

bejelentésével egyidejűleg választható. Tehát visszamenőlegesen is lehet alanyi 

adómentességet választani! Ehhez a 14T101-es nyomtatványon magánszemélyként 

adószámot kell kérni, ezzel egyidejűleg a tevékenység kezdetét meg kell jelölni, pl. 

2008.01.01., és az alanyi adómentességet kell választani. Ha az alanyi adómentes 

adószám birtokában nyújtjuk be az önellenőrzést a 2012 előtti évekre, akkor nem 

teljesül az személyi jövedelemadó törvény 58.§ (8) bekezdésben meghatározott 

üzletszerűség feltétele, mert a szabályszerűen bejelentkezet adóalanynak nem nyílt 

meg az adólevonási joga. A Kúria is csak azt mondta ki, hogy utólag már nem 

választható az alanyi adómentesség, hogyha valaki elmulasztja a szabályszerű 

bejelentkezést és a gazdasági tevékenység megkezdésének időpontját az adóhatóság 

állapítja meg egy bevallás utólagos ellenőrzése során. 

Azt tudomásul kell venni, hogy az aukciós portálokon való értékesítésnek lehetnek 

adózási vonzatai. A jelenlegi helyzetben azt tudom javasolni, hogy aki ilyen 

tevékenységet végez (végzett) az kérjen adószámot alanyi adómentességgel és a 

tevékenység kezdetének visszamenőleges megjelölésével. Az önellenőrzést már az 

alanyi adómentes adószám birtokában végezze el. 

Az adószám igénylése érinti az évi 600 ezer forint alatti bevételt elérőket is. A NAV 

ügyfélszolgálatán és a NAV-barát adószakértők is azt a megtévesztő információt 

adják, hogy éves 600 ezer forintos bevétel alatt nincs semmi teendő. Aki ezt elhiszi, az 

pórul járhat. A NAV álláspontja ugyanis az, hogy szja fizetési kötelezettség nincs, de - 

bejelentkezés hiányában - áfa fizetési kötelezettség van. Ezért szabnak ki a revizorok 

egy próba vásárlás alkalmával 100-150 ezer forint mulasztási bírságot (adóköteles 

tevékenység adószám nélküli végzése miatt) éves szinten néhány 10 vagy 100 ezer 

forintos bevételt elérőknél is. Ezt is ki lehet védeni az alanyi adómentes adószám 

igénylésével. 
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