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 ◙ Önellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalók

A tArtAlomból:

Önadózás esetén az adózó önellenőrzésre 
jogosult. Ha az adózó észleli, hogy korábbi 
bevallásában az adóalapot, az adót, vagy a 
költségvetési támogatást nem a jogszabálynak 
megfelelően állapította meg, vagy számítási hiba, 
elírás miatt az adó, költségvetési támogatás 
alapja, összege hibás, abban az esetben 
bevallását lehetősége van az elévülési időn belül 
önellenőrzéssel módosítani.

 
Önellenőrzés során az adózó:
 • helyesbíti és bevallja az adó, illetve a költség-

vetési támogatás alapját, összegét,
 • az önellenőrzést tartalmazó bevallással benyúj-

tásával egyidejűleg rendezi a pótlólagos fizeté-
si kötelezettségét, ha az önellenőrzéssel nőtt az 
adófizetési kötelezettség vagy csökkent az igé-
nyelt költségvetési támogatás összege,

 • amennyiben az önellenőrzés pótlékfizetési 
kötelezettséggel is jár, megállapítja és bevall-
ja az önellenőrzési pótlékot, és szintén az ön-
ellenőrzéssel egyidejűleg megfizeti,

 • önellenőrzéskor az adózó azokat a szabályokat 
alkalmazza, amelyek a kötelezettségek eredeti 
időpontjában hatályosak voltak.

Adóbevallások önellenőrzésére az adott idő-
szakra vonatkozó bevallási nyomtatványt kell hasz-
nálni, amelyen az önellenőrzés tényét a főlapon a 
„bevallás jellege” mezőben O betűvel kell jelölni.

Érdemes tudni, hogy ha kizárólag az önellenőr-
zési pótlék összegének téves megállapítása miatt 
válik szükségessé az ismételt önellenőrzés, akkor 

külön önellenőrzési nyomtatványt kell benyújtani, 
amelyen csak a tévesen megállapított pótlékösz-
szeg alapját, valamint a pótlék téves és helyes 
összegét is meg kell adni.

 
Önellenőrzés alkalmazható, ha: 
 • az adó, illetőleg a költségvetési támogatás 

megállapítása, bevallása vagy igénylése téve-
sen történt;

 • a benyújtott bevallás önellenőrzéssel helyes-
bíthető;

 • több, mint 1.000 Ft az eltérés az eredeti és a 
helyesbített összeg között;

 • bevallási határidő előtt is benyújtható – ekkor 
a helyesbített adót, költségvetési támogatást 
az általános szabályok szerint kell megfizetni, 
illetőleg lehet visszaigényelni;

 • a késve benyújtott bevallás helyesbítése esetén.
 

Nem alkalmazható önellenőrzés, ha:
 • az adózó nem nyújtott be adóbevallást;
 • azokra az időszakokra és adatokra, amelyeket 

a NAV vizsgál, vagy új eljárást rendel el;
 • a NAV által utólag megállapított adót, költség-

vetési támogatást az adózó önellenőrzéssel 
nem helyesbítheti;

 • az adózó nem tévedett, de a körülmények 
rossz mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem 
használt ki valamilyen lehetőséget;

 • az adózó jogszerűen élt a törvényben megen-
gedett választási lehetőséggel, és ezt az önel-
lenőrzéssel változtatná meg – olyan  speciális 
esetekre nem vonatkozik, amelyekre külön 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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törvényi rendelkezés van (pl. korkedvezmé-
nyes nyugdíj);

 • a bevallásban adót, adóalapot, költségvetési 
támogatás összegét nem érintő hiba esetén.

Mit jelent az önellenőrzési szándék bejelentése?
 

Abban az esetben, ha az adózó az önellenőrzési 
szándékot a NAV-hoz bejelenti, akkor a bejelentés 
megtételétől számított 15 napig a bejelentésben 
szereplő adómegállapítási időszak és adónem 
tekintetében adóellenőrzés nem indítható. Fon-
tos, hogy ugyanazon adómegállapítási időszak és 
adónem tekintetében csak egyszer tehető beje-
lentés. Az önellenőrzési szándék bejelentése nem 
feltétele az önellenőrzésnek.
 
Önellenőrzés következményei:
 • önellenőrzés után az adózó olyan helyzet-

be kerül, mintha eredetileg is helyes beval-
lást adott volna – az adóhatóság is az önel-
lenőrzéssel helyesbített bevallást vizsgálja, és 
ehhez viszonyítva állapítja meg az esetleges 
adókülönbözetet;

 • ismételt önellenőrzés esetén a változást az 
önellenőrzéssel korrigált összeghez viszo-
nyítva kell megállapítani;

 • az adózó mentesül a hibák miatti szankciók 
alól, ha azokat önellenőrzéssel önként kijavítja;

 • ha az adózó megfizeti az önellenőrzéssel fel-
tárt adóhiányt, illetve a jogosulatlanul igénybe 
vett költségvetési támogatást, valamint az ön-
ellenőrzési pótlékot, akkor nem kell késedelmi 
pótlékot fizetnie.
 

Önellenőrzéssel az elévülési időn belül lehet 
helyesbíteni az adóalapot, az adót, valamint a költ-
ségvetési támogatást.

 
Az elévülési időről a következőket kell tudni:

1. Az adó megállapításához való jog annak a nap-
tári évnek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, 
adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, 
az adót meg kellett volna fizetni.

2. Költségvetési támogatás igényléséhez, túlfi-
zetés visszaigényléséhez való jog – a törvény 
eltérő rendelkezése hiányában – annak a nap-
tári évnek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el, amelyben az annak igénylé-
séhez való jog megnyílt.

3. Amennyiben az önellenőrzéssel helyesbített 
összeg az adózó javára tér el, az elévülési idő 

az önellenőrzés benyújtásakor újraindul, tehát 
újabb 5 évig nyújtható be önellenőrzés.

4. Abban az esetben, ha bíróság az adó- 
megállapításhoz való jog elévülési idején túl az 
adózó adókötelezettségét érintő jogerős dön-
tést hoz, az adózó az adókötelezettsége rende-
zése érdekében a már elévült adómegállapítási 
időszakra is nyújthat be önellenőrzést.

5. Ha az adózó a bevallását késedelmesen 
nyújtja be, és az elévülési időből kevesebb, 
mint 6 hónap van hátra, abban az esetben az 
elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik.

Önellenőrzési pótlékot akkor kell felszámí-
tani, ha az önellenőrzés az adózó terhére álla-
pít meg eltérést, ellenkező esetben – tehát az 
adózó javára mutatkozó eltérés esetén – pótlé-
kot nem kell felszámítani. Az önellenőrzési pótlé-
kot adónként, költségvetési támogatásonként a 
bevallott helytelen és az önellenőrzéssel helyes-
bített adó, illetve költségvetési támogatás össze-
gének különbözete után kell fizetni. Az önellenőr-
zési pótlék megállapítása önadózással történik, 
és a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét 
követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig 
kell felszámítani, és a bevallás benyújtásával egyi-
dejűleg kell megfizetni.

Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelem, 
illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpont-
jában hatályos jegybanki alapkamat 365-öd része, 
ismételt önellenőrzés esetén ezen mérték 1,5-sze-
resét kell bevallani és megfizetni. Ha az adózó az 
adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi 
önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, 
abban az esetben az 5.000 Ft feletti önellenőrzési 
pótlékot nem kell bevallani és megfizetni. Ameny-
nyiben az adózó eredetileg nem, vagy csak rész-
ben fizette meg az adót, de azt későbbi bevallásá-
ban pótolta és hiánytalanul megfizette, akkor az 
önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg 
a két bevallási időszak közötti időszakra felszámí-
tandó késedelmi pótlékot.

Áfa-val kapcsolatos speciális szabály, hogy 
ha több egymást követő elszámolási időszak Áfa-
bevallását azért kellett önellenőrizni, mert az előző 
vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása 
miatt göngyölített levonható, de vissza nem igé-
nyelhető adó összegét az adózó helyesbítette, az 
önellenőrzési pótlék alapja az első téves bevallás-
ban feltárt különbözet.

 
Az önellenőrzési pótlék alapja nem csökkenthető:
 • másik adóbevallási időszakra vonatkozó adó-

többlettel, valamint 
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 • más adóban/támogatásban feltárt adótöbblet 
összegével sem.

Az önellenőrzési pótlékot ezer Ft-ra kerekítve 
kell az adózónak a bevallásában szerepeltetnie 
– ezalól kivételt képez a természetes személynek 
a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerű-
sített közteherviselési hozzájárulásáról, az egész-
ségügyi hozzájárulásáról, a járulékáról, valamint a 
cégautó-adójáról benyújtott adóbevallása. Ameny-
nyiben egy természetes személy saját jövedelem-
adó-bevallását önellenőrzéssel helyesbíti, a meg-
állapított önellenőrzési pótlékot kerekítés nélkül, 
Ft-ban kell bevallani és megfizetni.

A téves összegben bevallott önellenőrzési 
pótlékot az adózó önellenőrzéssel helyesbítheti. 
Abban az esetben, ha a tévedést a NAV észleli, 
akkor határidő kitűzésével felszólíthatja az adó-
zót a pótlékösszeg helyesbítésére, vagy a végre-
hajtott javításról az adózót tájékoztatja.

Érdemes tudni, hogy az önellenőrzési pótlék 
kivételes méltányosságból kérelemre mérsékel-
hető, ha megállapítható, hogy az adózó az adott 
helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

 
Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, ha:
 • a helyesbítés az adó visszatérítése iránti 

igénnyel jár,
 • az adózó a munkáltató vagy kifizető késedel-

mes vagy hibás igazolása miatt nyújt be önel-
lenőrzést,

 • a munkáltató az elektronikus havi adó- és já-
rulékbevallást a magánszemély hibás nyilat-
kozata miatt önellenőrzéssel helyesbíti,

 • az adózó a bevallását az annak benyújtására 
előírt határidőt megelőzően önellenőrzéssel 
helyesbíti.

Felhívás az önellenőrzésre

A NAV az adózót önellenőrzés elvégzésére 
hívhatja fel, ha az adózó bevallása és a NAV 
rendelkezésére álló adatok összevetésével az 
adózó terhére mutatkozó eltérés állapítható meg 
vagy valószínűsíthető. Erre támogató eljárás 
keretében is sor kerülhet. Az önellenőrzésre való 
felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, 
ez esetben az önellenőrzés elmulasztása esetén 
mulasztási bírság kiszabásának nincs helye.

Önellenőrzésre felhívás esetén az érintett adó-
nemet és időszakot a felhívás közlésétől  

számított 30 nap elteltéig a NAV nem ellen-
őrizheti. Amennyiben a felhívás a költségvetési 
támogatás kiutalására nyitva álló határidőn belül 
történik, a felhívás kiadmányozásától az önellen-
őrzés beérkezéséig, de legfeljebb a felhívás köz-
lését követő 30. napig a kiutalás határideje szü-
netel.
 
Az önellenőrzés speciális szabályai:

1. Az előző időszak adatai alapján fizetendő adó-
előlegek összegének bevallása során elköve-
tett tévedés az önellenőrzés szabályai szerint 
nem módosítható. Ha az adózó számításai 
szerint adója nem éri el a fizetendő adóelőleg 
összegét, azok módosítását – formai kötött-
ségek nélkül – a NAV-tól lehet kérni, kivéve a 
kisvállalati adó, valamint a csekély mennyi-
ségű csomagolást kiskereskedelmi értéke-
sítés során a fogyasztó részére forgalomba 
hozó vagy saját célra felhasználó termékdíj 
átalány esetében.

2. Sajátos a környezetterhelési díjelőleggel kap-
csolatos szabályozás, mivel nincs mód önel-
lenőrzésre, azonban kivétel, ha a kibocsátó 
folyamatosan működtet kibocsátást mérő 
rendszert, mivel ez esetben a mérések alap-
ján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget 
kell megfizetni. Ebben az esetben mivel nem 
az előző időszak adatai alapján fizeti a kibo-
csátó az előleget, ekkor lehetséges az önel-
lenőrzés.

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról szóló törvény alapján a kis-
vállalati adó alanya nem az előző időszak ada-
tai alapján fizeti az előleget, így az adóelőleg-
bevallás önellenőrzése megengedett.

4. Csak adózói javítással helyesbíthető a csekély 
mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi 
értékesítés során a fogyasztó részére forga-
lomba hozó vagy saját célra felhasználó ter-
mékdíj átalány fizetésére kötelezettek részére 
rendszeresített KTA jelű bevallás.

5. Abban az esetben, ha a NAV az adóalany adó-
számát törli, az adóalany Áfa-val kapcsolatos 
adólevonási joga az adószám törlését elren-
delő határozat véglegessé válásának napjá-
val elenyészik, kivéve, ha az adózó kérelmére 
a NAV az adószámot ismételten megállapítja. 
Ebben az esetben az adózó az adólevonási 
jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelem-
mel önellenőrzés útján érvényesítheti.  ◙
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