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1. függelék 

 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és költségvetési szervei 

2021. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 
 
 

Tárgy Cél Típus Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat 

Az egyes adónemek 
(pl.: általános forgalmi 

adó stb.) évi 
mérlegérték 

megállapításának 
ellenőrzése 

Annak vizsgálata, hogy 
az egyes adónemek 

(pl.: általános forgalmi 
adó stb.) az éves 

mérlegben a 
vonatkozó 

jogszabályok alapján, 
illetve a NAV 

nyilvántartással 
összhangban kerültek-

e megállapításra 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy az egyes 
adónemek (pl.: általános forgalmi adó stb.) az éves mérlegben a 
vonatkozó jogszabályok alapján, illetve a NAV nyilvántartással 
összhangban kerültek-e megállapításra. 
Az ellenőrzés a 2020. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki.  
 
Főbb megállapításaink a következők: 
Az Áhsz. 53. § értelmében a könyvviteli zárlat keretében el kell 
végezni a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más 
közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő 
adatokkal és az adófolyószámlával. A NAV adószámla kivonat adatai 
alapján az azon szereplő adózói többletet vagy adózói tartozást a 
mérlegben szerepeltetni kell. Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzatának 96 600 Ft adózói többlete volt 2020. 12. 31-én a 
NAV adószámla adatai alapján, mely a mérlegben nem szerepel. Az 
eltérés a mérleg valódiságának tekintetében számviteli szempontból 
nem jelentős. Az Áhsz. alapján az adónemekkel kapcsolatos főkönyvi 
és analitikus nyilvántartások (NAV adószámla kivonat, Kincstári 
központosított illetményszámfejtés) negyedéves egyeztetését 
írásban dokumentálni kell.  
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata nem Áfa alany. 
 
A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő 
javaslatokat teszi: 
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Intézkedési terv készítésre köteles javaslatok: 
1. A NAV adószámla kivonat adatai alapján az azon szereplő 

adózói többletet vagy adózói tartozást a mérlegben 
szerepeltetni kell.   

2. Az Áhsz. alapján az adónemekkel kapcsolatos főkönyvi és 
analitikus nyilvántartások (NAV adószámla kivonat, Kincstári 
központosított illetményszámfejtés) negyedéves 
egyeztetését írásban dokumentálni kell.  

A személyi térítési díj 
és egyéb díjak 

számlázási rendjének 
vizsgálata 

Annak vizsgálata, hogy 
a vonatkozó 

jogszabályok alapján 
megfelelően történik-e 
a térítési díj bevételek 

számlakiállítása. 

Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy a vonatkozó 
jogszabályok alapján megfelelően történik-e a bevételek számlázása. 
Az ellenőrzés a számla kiállításának időbeli szabályaira fektette a 
hangsúlyt a jogszabályi környezet megváltozása miatt. 
 
Az ellenőrzés az aktuális időszak dokumentumaira terjedt ki.  
 
A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal alanyi adómentes. 
 
Főbb megállapításaink a következők: 
Az általános forgalmi adó alanyainak a termékértékesítéseikről, 
szolgáltatásnyújtásaikról bizonylatot kell kibocsátaniuk. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján az adóalanynak az 
értékesítésről főszabályként számlát kell kiállítani.  
2020. július 01-től az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően térítik 
meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót 
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon 
belül (korábban 15 napon belül) – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki 
kell bocsátani. mely követelmény a Táplánszentkereszti 
Polgármesteri Hivatalnál érvényesült. A számlázási határidőre 
vonatkozó rendelkezéseket (8 nap) az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza. 
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A számla esetleges 8 napon túli kiállítása nem okoz problémát az 
Áfa elszámolás tekintetében, mivel a Táplánszentkereszti 
Polgármesteri Hivatalalanyi adómentes. 
 
A Hivatal jellemzően az alábbi tevékenységeket látja el, melyek 
tekintetében számla kiállítására köteles: 

• anyakönyvi szolgáltatási díj 
 
A Hivatal az ASP integrált főkönyvi szoftverrel állítja ki 
jellemzően papír alapú számláit. 
 
A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri. 
Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású) 
ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja. Amennyiben az Áfa tv. 58. §-a 
szerinti ügyletről van szó, akkor a teljesítés időpontját is e 
jogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni. 
Az ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátott számlák között nem 
volt folyamatos teljesítésű számla. 
 
Az ellenőrzés a számlázás gyakorlatát az Áfa elszámolás rendszerét 
tekintve megfelelőnek ítélte meg. A számlákon javasoljuk a 
szolgáltatás pontos napját rögzíteni. 
 
Az ellenőrzés a számlázás gyakorlatát az Áfa elszámolás rendszerét 
tekintve megfelelőnek ítélte meg. A számlákon javasoljuk a 
szolgáltatás pontos napját rögzíteni. 
Intézkedési terv készítésre köteles javaslat megfogalmazására 
nem kerül sor.  

 


