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Vas Megyei Közgyűlés 

Tisztelt Elnök Úr! 

Hivatkozással a 2018. április 27. napján tartandó Vas Megyei Közgyűlés ülésére küldött 

felkérésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

működése, bevételei vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom. 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jogállása szerint államigazgatási és 

fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, a nemzetgazdasági miniszter által irányított, 

központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.  

A Kormányzat hosszú távú stratégiájának részét képező közigazgatás-fejlesztési program 

egyik kiemelt célja a bürokráciacsökkentéssel párhuzamosan az állami adó- és vámhatósági 

feladatok minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, és a 

szükséges információáramlás korszerű biztosítása, továbbá egy egységes elvek alapján 

felépülő és egységes irányítású korszerű szervezet által a költségvetési bevételek integrált 

biztosítása, továbbá a gazdasági, pénzügyi és más bűncselekményeket hatékonyan, 

eredményesen felderítő bűnügyi szervezetrendszer kialakítása úgy, hogy a szervezet a benne 

dolgozók számára valós életpályát és versenyképes jövedelmet biztosítson. 

A fenti célok megvalósításához az adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, az 

adminisztratív terhek csökkentése, az adómorál javítása és a NAV társadalmi 

elfogadottságának növelése érdekében sor került a „kétarcú” adóhatóság koncepciójának 

kialakítására, melyben egyszerre érvényesül az adózóbarát jelleg az önkéntes jogkövetés 

elősegítésére és támogatására, valamint a következetes hatósági fellépés a szándékos 

adóelkerülés megakadályozására. Az új, szolgáltató szemlélet által közelebb kerül az 

adóügyintézés az emberekhez, a hagyományos ügyfélszolgálatokon túl a modern kornak 

megfelelő technikai megoldások - mobil alkalmazások, online ügyintézés - szélesebb körű 
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alkalmazásával javult a fizikai elérhetőség, csökkent az adminisztratív terhelés, emellett 

egyszerűbbé, közérthetőbbé vált a hivatali kommunikáció nyelvezete.  

A szolgáltató jelleg erősítése keretében megújultak az adóellenőrzések, melynek fő elvei  

a prevenció, az önellenőrzésre ösztönzés, és az adózói életút figyelemmel kísérése, illetve a 

feketegazdaság kifehérítése érdekében valós idejű célellenőrzések végzése a legmodernebb 

technikákkal (online pénztárgépek, elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer) és az 

adózónál minimálisan szükséges, de elégséges NAV-jelenléttel, mindez az elhúzódó 

vizsgálatok lezárása, az ellenőrzési határidők csökkentése és az ügyintézés gyorsítása 

mellett. 

Az adócsökkentő intézkedésekkel párhuzamos NAV-modernizálás révén bekövetkező 

hatékonyságnövekedés eredményeképpen a NAV által kezelt bevételek 2017. évben 

országosan 13 401,7 milliárd Ft-ot tettek ki, mely összeg 4,8 %-kal haladta meg az előző 

évben realizált bevételt. Ezen pozitív tendenciát a gazdálkodás általános külső és belső 

körülményei, a munkaerőpiac Versenyképességi Megállapodás miatti kedvező alakulása, és 

a NAV által a feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések mellett az 

adómorál javulása határozta meg. A növekmény értékelésénél hangsúlyozni szükséges, hogy 

egyes adónemek esetében a pénzforgalmi bevételeket jelentősen és negatív irányba 

befolyásolták a szabályozásbeli változások, úgymint a munkáltatói járulékkulcs mérséklése, a 

megbízható adózók részére biztosított gyorsított ÁFA kiutalás, a társasági adó adómértékének 

csökkentése, az üzemanyagok és a dohánytermékek jövedéki adómértékének megváltozott 

meghatározása, vagy a családi adókedvezmény további emelése. 

Vas megye a természeti, földrajzi, infrastrukturális adottságai és gazdasági sajátosságai – 

főként a feldolgozóipar dominanciája és exportorientációja, illetve a munkaerőpiac és a 

jövedelmi viszonyok országosnál jelentősen fejlettebb helyzete - révén az országos dinamikát 

meghaladó 9%-os mértékű bővülést tudott elérni az önadózáson alapuló kiemelt adónemek 

bevételei vonatkozásában, melyek együttes megyei összege 187,3 milliárd Ft volt 2017-ben. 

2018. I. negyedévében az adó- és rezsicsökkentési, otthon- és munkahely-teremtési 

intézkedések - versenyképességi megállapodás 2. lépcsője, családi kedvezmények további 

bővülése, még kedvezőbbé váló kisadózási módok, a közszférában az ágazati 

életpályamodellek új szintje, ágazati bérkorrekciós intézkedések, számos termék és 

szolgáltatás áfakulcsának csökkenése, megbízható adózók áfakiutalási határidejének 30 napra 

csökkenése, illeték-kedvezmények, mentességek - ill. az új NAV-koncepció hatására 

időarányosan tovább tudtak emelkedni a NAV-kezelt bevételek: országosan 2,2%-os, 

megyei szinten 7,3%-os dinamika volt mérhető az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. 

A fenti célok megvalósításával hazánk egyértelműen közelebb került a Magyary-programban 

megfogalmazott „jó állam” megteremtéséhez, mely szerint „a közjó érdekében és keretei 

között az állam a legmegfelelőbb módon szolgálja az egyének, közösségek és vállalkozások 

igényeit, valamint a versenyképességet is”. 

Szombathely, 2018. április 26. 
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