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É R T E S Í T É S

Értesítem, hogy az állami adó-és vámhatóság ATN KERESKEDELMI ÉS INFORMATIKAI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (adószáma/adóazonosító jele:22723596-2-42) 1066
BUDAPEST Ó UTCA 9. I.em. 3.a. 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 ATN KERESKEDELMI ÉS
INFORMATIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 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.

BUDAPEST, 2016. április 29.
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