Tájékoztató a 2018. január 1-től elektronikus úton benyújtandó végrehajtási
megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére
Tisztelt Megkereső!
Tájékoztatjuk, hogy az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 106. § (1) bekezdésében és 119. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget
megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja, továbbá az általános
közigazgatási rendtartás szerinti behajtást kérő hatóság (a továbbiakban: Megkereső) 2018. január
1. napjától csak elektronikus úton juttathatja el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a
továbbiakban: NAV) az adók módjára behajtandó köztartozások (a továbbiakban: AMBK),
illetve az általános közigazgatási rendtartás alapján a NAV által végrehajtandó pénzkövetelések
(a továbbiakban: ÁKR) behajtására irányuló megkereséseiket. A kétféle jogcím alá tartozó
kötelezettségek behajtására indult végrehajtási eljárások során a NAV-nak a jogszabályban
megjelölt, egymástól részben eltérő feladatai vannak.
Ugyanilyen módon nyújtandóak be továbbá azok a megkeresések, melyek az Avt. 122. § (1)
bekezdése alapján meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra,
tűrésre, abbahagyásra vonatkozó közigazgatási döntés (a továbbiakban: meghatározott
cselekmény) végrehajtására irányulnak.
Regisztráció
Valamennyi típusú (AMBK, ÁKR és meghatározott cselekmény) behajtási megkeresés
benyújtásának előfeltétele (a VHATAD űrlap kivételével), hogy a Megkeresők előzetesen
szervezetileg regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek a megkeresések
NAV általi befogadásához szükséges egyedi regisztrációs azonosító számmal.
A regisztrációs eljárásban a Megkeresőnek – kizárólag a NAV által rendszeresített regisztrációs
nyomtatványokon – meg kell jelölnie, hogy milyen jogcímen, milyen jogszabályi felhatalmazás
alapján, és milyen szervezeti hierarchiai szinten adhat át a NAV részére hátralékos
kötelezettséget, illetve meghatározott cselekményt végrehajtási eljárás lefolytatása céljából. A
regisztráció során a NAV azt vizsgálja, hogy a kérelemben megadott jogcímek megfelelnek-e a
hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, illetve hogy azok köthetők-e a kérelmet
benyújtóhoz, mely összefüggések megléte esetén biztosítható ténylegesen a megkeresői státusz.
Mindezen feltételek fennállása esetén veszi fel megkeresői nyilvántartásába a NAV a
Megkeresőt, és biztosít számára egy regisztrációs azonosító számot, mellyel a megkeresések
benyújtásakor tudja azonosítani magát.
A regisztrációs kérelmek kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a Megkeresők figyelmét:
 a regisztráció a szervezethez kötődik, tehát az adott szervezetnek kell regisztrálnia, nem
pedig a szervezet ügyintézőinek külön-külön,
 a kapcsolattartó személy feltüntetése csak a regisztrációs eljárás során esetlegesen felmerülő
kérdések tisztázása érdekében szükséges.
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Végrehajtási megkeresések
A sikeres regisztrációt követően – kivéve VHATAD – van lehetőség a végrehajtási megkeresések
elektronikus úton történő benyújtására KÜNY tárhelyről (korábbi nevén ügyfélkapu) vagy
hivatali tárhelyről (korábbi nevén hivatali kapu), illetve cégkapun keresztül.
A megkeresések benyújtására az alábbi űrlapok szolgálnak.


EMEGKER és EMEGKERH
A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint a Megkeresőnek ezeken az űrlapokon kell
előterjesztenie azon pénzkövetelés behajtására irányuló (tehát AMBK és ÁKR)
megkereséseket, amely ügyekben 2018.01.01. napján még nincsen folyamatban
végrehajtás.

Az EMEGKER űrlap benyújtása:
Az EMEGKER űrlap benyújtható KÜNY tárhelyről (korábbi nevén ügyfélkapu), hivatali
tárhelyről (korábbi nevén hivatali kapu) és cégkapun is. A benyújtáshoz az alábbi feltételek
megléte szükséges:
 a NAV által megképzett regisztrációs szám,
 a benyújtó személynek rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel (korábbi nevén ügyfélkapu),
 a benyújtó személy részére a megkereső szervezet által kiállított, érvényes, állandó
meghatalmazás (EGYKE nyomtatvány), mely kitöltésében a megkereső székhelye szerint
illetékes NAV igazgatóság tud segítséget nyújtani,
 az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) letöltése és telepítése,
 az EMEGKER űrlap letöltése és telepítése.
Az EMEGKERH űrlap benyújtása:
Az EMEGKERH űrlap kizárólag hivatali tárhelyen (korábbi nevén hivatali kapu) keresztül
nyújtható be, az alábbi feltételek megléte esetén:






a NAV által megképzett regisztrációs szám (KRID szám megadásával),
a benyújtó személynek rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel,
az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) letöltése és telepítése,
az EMEGKERH űrlap letöltése és telepítése.

VHATAD (előzetes szervezeti regisztráció nélkül is benyújtható!)
A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint a végrehajtást 2018. január 1. napját megelőzően
foganatosító szervnek ezen az űrlapon kell előterjesztenie azon pénzkövetelés behajtására
irányuló (tehát AMBK és ÁKR) megkereséseket, amely ügyekben 2018.01.01. napján már
folyamatban van a végrehajtás.
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A VHATAD űrlap benyújtása:
A VHATAD űrlap benyújtható KÜNY tárhelyről (korábbi nevén ügyfélkapu), hivatali
tárhelyről (korábbi nevén hivatali kapu) és cégkapun is. A benyújtáshoz az alábbi feltételek
megléte szükséges:
 a benyújtó személynek rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel (korábbi nevén ügyfélkapu),
 a benyújtó személy részére a megkereső szervezet által kiállított, érvényes, állandó
meghatalmazás (EGYKE nyomtatvány), mely kitöltésében a megkereső székhelye szerint
illetékes NAV igazgatóság tud segítséget nyújtani,
 az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) letöltése és telepítése,
 a VHATAD űrlap letöltése és telepítése.


VHCSEL
A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint a Megkeresőnek, illetve a végrehajtást 2018.
január 1. napját megelőzően foganatosító szervnek ezen az űrlapon kell előterjeszteni azon
meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre,
abbahagyásra vonatkozó közigazgatási döntés végrehajtására irányuló megkereséseket,
függetlenül attól, hogy 2018.01.01. napján van-e folyamatban végrehajtás vagy sem.

A VHCSEL űrlap benyújtása:
A VHCSEL űrlap benyújtható KÜNY tárhelyről (korábbi nevén ügyfélkapu), hivatali
tárhelyről (korábbi nevén hivatali kapu) és cégkapun is. A benyújtáshoz az alábbi feltételek
megléte szükséges:
 a NAV által megképzett regisztrációs szám,
 a benyújtó személynek rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel (korábbi nevén ügyfélkapu),
 a benyújtó személy részére a megkereső szervezet által kiállított, érvényes, állandó
meghatalmazás (EGYKE nyomtatvány), mely kitöltésében a megkereső székhelye szerint
illetékes NAV igazgatóság tud segítséget nyújtani,
 az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) letöltése és telepítése,
 a VHCSEL űrlap letöltése és telepítése.
FONTOS: Az EGYKE nyomtatványon a fentebb részletezett űrlapok benyújtásához a 01-B
lap, H blokk 37. számú, Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására, vagy meghatározott
cselekmény végrehajtására meghatalmazás szükséges.
Az űrlapok tömeges benyújtása
Amennyiben a megkereső tömegesen (több száz, vagy akár több ezer) megkeresést egyszerre
kíván benyújtani, arra is biztosított a lehetőség, azonban a tömeges benyújtáshoz a megkereső
részéről informatikai fejlesztés szükséges. Tömeges benyújtási igény esetén, illetve szakmai
jellegű kérdésekben a NAV Központi Irányítás Felszámolási és Végrehajtási Főosztálya áll
rendelkezésükre (ki.fvf@nav.gov.hu), informatikai kérdésekben http://nav.gov.hu/nav/eugyfsz/levelkuldes címen megjelölt e-mail címre várjuk jelzéseiket.
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Tájékoztató az elévülésre vonatkozó szabályok változásáról
Az Avt. 128. § (1) bekezdése szerint a törvényt a hatálybalépésekor, azaz 2018.01.01-jén
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell, így a végrehajtási megkeresések
tekintetében 2018.01.01. napjától az alábbi szabályok érvényesülnek.
Az Avt. 19. §-a szabályozza a NAV által foganatosított végrehajtásokkal kapcsolatosan a
végrehajtáshoz való jog elévülését. Az (1) bekezdésben meghatározott főszabály szerint a
tartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4
év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6
hónappal meghosszabbodik.
Az Avt. 114. §-a szerint törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adók módjára
behajtandó köztartozás végrehajtásához való jog elévülésére a 12. alcímben foglaltakat kell
alkalmazni (Avt. 19. §), de az adók módjára behajtandó köztartozásra a NAV a végrehajtásához
való jog elévülését nem állapítja meg (Avt. 108. §). Annak bekövetkezése esetén az Avt. 106. §
(7) bekezdésében foglaltak alapján a behajtást kérő a NAV-ot haladéktalanul értesíteni köteles.
Az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való jog elévülésével kapcsolatosan
ilyen eltérő rendelkezést maga az Avt. is megfogalmaz (115. §), ha az adóhatóság az Európai
Bizottság által hozott, tiltott állami támogatás visszafizettetését elrendelő döntése alapján az Áht.
szerint indult ügyben folytat végrehajtást megkeresésre.
Az általános közigazgatási rendtartás szerinti behajtást kérő hatóság döntése kapcsán
lefolytatandó végrehajtási eljárás során – a behajtást kérő hatóság részben vagy egészben saját
bevételét képező kötelezettségek kivételével – a végrehajtásukhoz való jog elévülését a NAV
megállapítja [Avt. 119. § (3) bekezdés].
E rendelkezésekből következően a NAV megkeresés alapján abban az esetben folytathat
végrehajtást, amennyiben a tartozás még nem évült el.
A behajtási eljárás megindítását megelőzően, a megkeresésben közölt esedékességi időpont
alapul vételével, valamint az eljárás tartama alatt a NAV hivatalból és folyamatosan köteles
vizsgálni a behajtás alatt álló követelés esetleges elévülését.
Adók módjára behajtandó köztartozás, vagy olyan, az általános közigazgatási rendtartás szerinti
behajtást kérő hatóság döntése kapcsán lefolytatandó végrehajtási eljárás során, melyben a
követelés részben vagy egészben a behajtást kérő hatóság saját bevételét képező kötelezettség, a
megkereső felelősséggel tartozik a megkeresésében közölt adatok helytállóságáért, így azért is,
hogy a megkeresésben feltüntetett követelése végrehajtható (esedékes és el nem évült legyen).
Amennyiben a folyamatban lévő behajtás során a megkeresésben közölt követelés akár teljes,
akár részösszege tekintetében áll be az elévülés, a megkereső az Avt. 106. § (7) bekezdésében
foglaltak értelmében a követelés megszűnéséről, illetve összegének csökkenéséről
haladéktalanul köteles a NAV-ot értesíteni.
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Tájékoztatás a fizetési kedvezményi kérelmek elbírálásáról
A végrehajtási megkeresésekkel érintett tartozásokra vonatkozó fizetési kedvezményi
kérelmek elbírálása – a tartozás típusától függően – az alábbiak szerint alakul 2018.01.01.
napjától.
1. Adók módjára behajtandó köztartozások esetén (Avt. 109. §)
Az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvezmény iránti kérelem a
végrehajtás elrendelését követően főszabály szerint a NAV-nál terjesztendő elő, és azt a NAV az
Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a tartozást
kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.
Ha a fenti kérelmet a végrehajtás elrendelését követően a behajtást kérőhöz nyújtották be, akkor a
behajtást kérő a kérelmet annak elbírálása érdekében – mérséklési kérelem esetén az előzetes
hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg – elektronikus úton, haladéktalanul
megküldi a NAV részére az erre a célra kialakított MNYIL elnevezésű űrlapon.
2. Az általános közigazgatási rendtartás alapján a NAV által végrehajtandó pénzkövetelések
esetén (Avt. 120. §)
A végrehajtási eljárás elrendelését követően e tartozásokra vonatkozó fizetési kedvezmény iránti
kérelem főszabály szerint a NAV-nál terjesztendő elő és azt a NAV az Art. fizetési
kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a tartozás
mérsékléséhez nem szükséges a behajtást kérő hatóság hozzájárulása.
3. Kivételek (Avt. 110. §)
 A fentiektől eltérően az alábbi tartozások esetében a fizetési kedvezményi kérelmeket a
végrehajtást kérőnél kell előterjeszteni, mert a NAV ezekre fizetési kedvezményt nem
engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, a kérelem megalapozottságát érdemben nem
vizsgálja:
a) az általános közigazgatási rendtartás alapján a NAV által végrehajtandó
pénzkövetelések közül azok, amelyek a végrehajtási eljárás elrendelését követően
a behajtást kérő hatóság részben vagy egészben saját bevételét képező
kötelezettségek;
b) a külföldön jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátások behajtására irányuló
megkeresések;
c) hallgatói hiteltartozások;
d) európai uniós forrásból társfinanszírozott támogatások esetén.
 Ha a fenti tartozásokra vonatkozó fizetési kedvezmény iránti kérelmet a NAV-nál terjesztik
elő, akkor azt a NAV megküldi a végrehajtást kérő részére.
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 Ha a fenti tartozásokra vonatkozó fizetési kedvezmény iránti kérelmet a végrehajtást kérőhöz
nyújtották be, akkor erről – a kérelem megküldésével egyidejűleg – a végrehajtást kérő
haladéktalanul értesíti a NAV-ot és a kérelemre hozott döntésről annak véglegessé válását
követően szintén értesíti a NAV-ot. Amennyiben indokolt, EMEGKER, vagy EMEGKERH
űrlapon szükséges jelezni a végrehajtási eljárás szünetelését.
Tájékoztató anyagok, és a regisztrációval kapcsolatos nyomtatványok elérhetőek a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu) az alábbi helyen:
Letöltések – egyéb / Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták / Elektronikus behajtási
megkeresés
A végrehajtási megkeresésekhez szükséges nyomtatványok az Általános Nyomtatványkitöltő
keretprogram (ÁNYK) segítségével a NAV honlapján az alábbi linken érhetőek el:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
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