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Rendkívüli HírAdó
Bejelentkezés a reklámközzétevőkről
vezetett nyilvántartásba
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján december 2-án
közzétett (http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Tajekoztato_az_allami20141202.html) tájékoztatóra,
amelyben összefoglalásra kerültek a NAV által a reklámközzétevőkről vezetett nyilvántartásba való
bejelentkezés kapcsán szükséges teendők, hasznos információk.
A tájékoztató szerint a nyilvántartásba való bejelentkezésre irányuló kérelem kötetlen formában, papír
alapon és illetékmentesen nyújtható be az illetékes alsó fokú adóigazgatósághoz.
Tekintettel a kérelmek feldolgozásával járó adminisztratív terhekre, a NAV felhívja a figyelmet, hogy azon
közzétevők, akik 2015. január 1-jétől szerepelni kívánnak a nyilvántartásban, kérelmeiket – lehetőség
szerint – december közepéig nyújtsák be.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a nemleges adófizetési nyilatkozatot tevő közzétevők esetében a
NAV ellenőrzéssel vizsgálhatja a nyilatkozat megalapozottságát.
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