
Mit tegyünk Vaterás próbavásárlásnál? (2013.04.07) 

A NAV mostanában gyakran tart próbavásárlást az internetes aukciós portálokon. 

A revizorok általában ragaszkodnak a termék személyes átvételéhez. Miután 

felfedték revizori kilétüket, jegyzőkönyvet vesznek fel, kérdezősködnek, és utólag 

megpróbálnak bírságot kiszabni nyugtaadási kötelezettség elmulasztása vagy 

bejelentéshez kötött tevékenység adószám nélküli végzése miatt. Hogyan 

viselkedjünk ilyen helyzetben, mennyire jogszerű a NAV revizorok eljárása? 

Az első és legfontosabb tanács, hogy a magánszemélynek nyilatkozattételi joga van és 

nem kötelezettsége (Ket. 51.§ (1) bekezdés). Ne válaszoljunk az eddigi tevékenységgel 

kapcsolatos kérdésekre. Csak a konkrét, próbavásárlás alá eső termékkel kapcsolatos 

tényállást engedjük rögzíteni a helyszíni jegyzőkönyvben. A próbavásárlást követően 

érdemes megkeresnie, hogy akár egy tanácsadás keretében felkészítsem a további 

várható eljárási cselekményekre. Ezek például a következők: a NAV revizorok 

telefonon be akarják hívni az ügyfelet. Ennek a behívásnak nem kell eleget tennünk. 

Ha adóellenőrzési eljárást indít a NAV, akkor arról értesítést kell küldenie az eljárást 

indító megbízólevéllel együtt. Fontos tudnunk, hogy míg a próbavásárlás a tárgyévre 

(pl. 2013-ra) vonatkozik, addig ellenőrzést csak a már bevallással lezárt évekre 

kezdeményezhet a NAV. Ezért ne válaszoljunk a tárgyévi vagy korábbi évekre 

vonatkozó értékesítéseket firtató revizori kérdésekre. 

Miért marasztalható el a magánszemély a próbavásárlást követően? 

Ha a magánszemély nem váltott ki adószámot az internetes kereskedésre, akkor a 

számla, nyugtaadási kötelezettség teljesítése nem ellenőrizhető. Ám javasolt a 

termék átadásáról és az ellenérték átvételéről valamilyen bizonylatot készíteni. A 

másik bírsághivatkozás, hogy a NAV ellenőrök azt állítják, hogy a magánszemélynek 

adószámot kellett volna kiváltania. Erre az egyetlen próbavásárlásból nem lehet 

következtetni, ezért ez a másik fontos indok arra, hogy ne válaszoljunk a 

próbavásárlás alkalmával az eddigi értékesítésekre vonatkozó kérdésekre. 

A fentiek miatt feltétlenül keressen meg, ha Önnél próbavásárlást tartott a NAV és 

folyamatban van az eljárása. De akkor is célszerű megkeresnie, ha a NAV bejelentési 

kötelezettség elmulasztása vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt 

megbírságolta, mert ez esetben is van még jogorvoslati lehetőség. Sajnos az aukciós 

portálokon értékesítők nincsenek teljesen tisztában a saját jogaikkal, és ezzel a 

helyzettel a NAV revizorok csúnyán visszaélhetnek. Írásommal segíteni próbálok 

azoknak is, akiket jogtalanul bírságolt meg a NAV. Van még jogorvoslati lehetőség!   
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