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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
mely készült 2021. február 9.-én a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 1132
Budapest, Váci út 48/C-D. szám alatti hivatali helyiségében.
A vizsgálatot végző adóellenőrök:

Szolnoki-Deák Krisztina
Ferenczi Tímea
Lisztes Bence Csaba
Száraz Katalin Tímea

Az ellenőrzést elrendelte a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága a 6791408187
iktatószámú megbízólevéllel.
Az ellenőrzés tárgya: jogkövetési ellenőrzés
Az ellenőrzés alá vont időszak(ok): 2020.október 1 – 2020. december 31.
Adózó adatai: - név: Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.
- adószám: 20636588-2-41
- székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
- minősítés: megbízható
Az ellenőrzés megkezdésének időpontja: 2021. január 27.
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A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok:
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII. 28.) Kormány rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet)
MEGÁLLAPÍTÁSOK
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2000. január 31-én kezdte meg gazdasági
tevékenységét. Bejelentett fő tevékenységi köre: 9001 - Előadó-művészet.
Adózó az Art. 16.§ szerinti általános forgalmi adókötelezettség bejelentésekor az adómegállapítás általános módját választotta, bevallási kötelezettségének a vizsgált időszakban
negyedévente tesz eleget.
Adózó a vizsgált időszak vonatkozásában ÁFA bevallását önrevízió útján az Art. 54. § (6) bek.
szerint nem módosította. Önellenőrzéssel feltárt adó az Art. 54. § szerinti nyilvántartásba
vételére nem került sor.
Adózónál a 6791408187 iktatószámú megbízólevél alapján 2020. október 1 – december 31.
időszak vonatkozásában elrendelt jogkövetési vizsgálatot elvégeztük, megállapításainkat jelen
jegyzőkönyvben rögzítettük.
A társaság a Nemzeti Táncszínházat üzemelteti, műsorok, fesztiválok szervezésével
foglalkozik. Árbevétele jegyeladásból, terület bérbeadásból származik.
A revízió rendelkezésére bocsátott iratanyag alapján az ellenőrzés az Air. 89. § (1) bek. b)
pontja, a 91. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Adóig. vhr. 89. § (1) bekezdés alapján
ellenőrizte, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek,
különös tekintettel a bevallásra, a bizonylati rendre, a könyvvezetésre, a nyilvántartásra
vonatkozó előírások betartására.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kiállítása, illetve
vezetése az Art. 77. § (1)-(2) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően történt.
A bizonylatok és nyilvántartások jelenlegi vizsgálata az Air. 89. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében nem eredményezi a tárgyidőszak ellenőrzéssel történő lezárását.
JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK
Az Air. 115. § (1) bekezdése alapján 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, illetve a tárhelyen történő
elhelyezés napjával zárul.
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Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (4) bekezdése értelmében Ön,
illetve az Ön által képviselt adózó elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfélnek minősül,
így az adóhatósággal – az elektronikus úton nem intézhető ügyek kivételével – elektronikus
úton szükséges kommunikálnia.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága által a 6791408187
iktatószámú megbízólevéllel elrendelt ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv
adózó részére elektronikus úton kerül megküldésre.
Az adóhatósági iratok kézbesítésére, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére vonatkozó
szabályokat az Air. 76-81. §-ai, továbbá a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet tartalmazzák.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Adóig. vhr.) 89. § (1) bekezdése szerint a jogkövetési vizsgálat során az
adóhatóság különösen a bejelentésre, adatbejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra,
nyilvántartásra, bizonylat kiállítására, megőrzésére, könyvvezetésre, az adó, adóelőleg
levonására, beszedésére vonatkozó előírások megtartását ellenőrizheti.
A 89. § (3) bekezdés alapján a jogkövetési vizsgálat során tett megállapítások alapján az
adóhatóság adóellenőrzést is elrendelhet.
Az Air. 89. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a jogkövetési vizsgálat keretén belül lefolytatott
ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.
Az Air. 97. § (2) bekezdés szerint 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, adóellenőrzés esetén harminc napon belül észrevételt tenni. Az észrevétel
megtételére nyitva álló határidők jogvesztők.
Budapest, elektronikus bélyegző szerinti időpontban
Szolnoki-Deák Krisztina
adóellenőr
Erről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár

Ferenczi Tímea
adóellenőr

