NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Ellenőrzési Főosztály 1.
Ellenőrzési Osztály 2.

Ügyintézés helye:
7270300819

1077 BUDAPEST DOB
UTCA
75-81.
Ügyintéző:
Barota Katalin Andrea
Telefonszám:
(1) 461-3599
Ügyszám:
6466512832
Adó(azonosító) szám: 10603226-2-44
Tárgy:
Jegyzőkönyv
Melléklet:
1 db
(Elektronikus úton kézbesített irat)

JEGYZŐKÖNYV

A Hungaroring Sport Zrt. nevű,
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. szám alatti székhelyű adózónál
2021. április 8 -tól 2021. augusztus 3-ig végzett ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező
adóellenőrzés megállapításairól

1077 Budapest, Dob utca 75-81., Telefon: 461-3675
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A jegyzőkönyv készült:

2021. augusztus 3.

Az ellenőrzést elrendelte:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Ellenőrzési Főosztály 1.
Ellenőrzési Osztály 2. a
7256910632 sz. megbízólevéllel

Az ellenőrzés tárgya:

ellenőrzéssel lezárt időszakot
eredményező valamennyi adónemre
kiterjedő adóellenőrzés

Vizsgált időszakok felsorolása:

2018. január 01. - 2019. december 31.

Az ellenőrzést végezte:

Barota Katalin Andrea
Bor Csilla

A vizsgálatra fordított idő:

34 revizori nap

Az ellenőrzés határidejébe nem tartozó időszak:

-

Az ellenőrzési határidő meghosszabbítása:

-

Az adózó részéről az ellenőrzésnél
közreműködött személy neve:

Ellenőrzés helyszíne:

adóellenőr
adóellenőr

Gazsi Júlia
törvényes képviselő

1077 Budapest, Dob u. 75-81.
(NAV KAVIG)

Mellékletek száma: összesen 1 db
Mellékletek tárgy szerinti felsorolása: 1. sz.

Vizsgálati program

1 db
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„A”
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I. Adózás előtti eredmény módosítása
Az előző adóellenőrzés határozatának végrehajtása és az önellenőrzések felülvizsgálata
Az adózónak nem volt olyan adóhatóság által kiadott jogerős határozata, amelyben foglaltakat
végre kellett volna hajtania a vizsgált időszakban.
Az adózó 2018. január 1 - 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan több alkalommal
nyújtott be önellenőrzést, melyekre a revízió megállapítást nem tett.
A revízió az eszközök elszámolásával, a költségek, különféle ráfordítások elszámolásával
valamint az árbevételek és különféle bevételek elszámolásával összefüggésben megállapítást
nem tett.
II. Általános forgalmi adót érintő megállapítások
A revízió nem tett megállapítást általános forgalmi adó adónemre vonatkozóan.
III. Személyi jövedelemadót érintő megállapítások

1.)
A revízió vizsgálta, hogy az adózónak volt-e kisadózó vállalkozással üzleti kapcsolata a vizsgált
időszakban.
A társaságnak összesen kilenc kisadózó vállalkozással volt üzleti kapcsolata 2018 – 2019.
közötti időszakban.
Az adózó 2018. évben a 18K102-es nyomtatványon 7 üzleti partnere, 2019. évben a 19K102es nyomtatványon szintén 7 partner vonatkozásában szolgáltatott adatot az adóhatóság felé
arról, hogy 1 millió forintot meghaladó összegű kifizetést teljesített részére, mint kisadózó
vállalkozás részére.
A Hungaroring Sport Zrt. az alábbi szolgáltatások elvégzésével bízta meg üzleti partnereit:
- fordítás, lektorálás, tolmácsolás,
- sportbírói személyzet szervezése,
- belső ellenőrzés,
- sajtófőnöki tevékenység,
- online marketing,
- weboldal karbantartása,
- szponzorációs jogok értékesítése,
- közösségi oldalak karbantartása,
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-

sátorponyvák felszerelése,
irodai kisegítő munkák,
sportbírói feladatok.

A revízió elfogadja az adózó eljárását a kisadózó vállalkozások vonatkozásában.
A revízió nem tett megállapítást erre a fejezetre vonatkozóan.
IV. Társadalombiztosítási alapokat érintő megállapítások
A revízió e fejezetet érintő megállapítást nem tett.

V. Egyéb adókat és támogatásokat érintő megállapítások
A revízió nem tett megállapítást szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó
adó, innovációs járulék, energia adó, környezetvédelmi termékdíj adónemekre vonatkozóan.
VI. Társasági adó és osztalékadó
2.)
Az előző évek elhatárolt veszteségéből 2019. december 31-én 455.894 eFt a továbbvihető
összeg.
A revízió nem tett megállapítást erre a fejezetre vonatkozóan.

VII. Minimumadó alappal kapcsolatos megállapítás
3.)
Az adózó a társasági adó fizetésére a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 6.§ (1) bekezdése alapján kötelezett. A társaság az adófizetési kötelezettségét nem a
jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározása szerint fizette meg.
A revízió e fejezetet érintő megállapítást nem tett.
VIII. Számviteli rend és bizonylati fegyelem hiányosságai, ellenőrzés akadályozása
A revízió e fejezetet érintő megállapítást nem tett.

5
IX. Adóbírság alapja és a késedelmi pótlék alapja
A revízió adókülönbözetet nem állapít meg, így adóhiány és késedelmi pótlék alap sem
keletkezik.
A jegyzőkönyv keltének időpontjában a társaság megbízható adózónak minősül.

X. Adóhatósági intézkedést nem igénylő megállapítások

4.)
A részvénytársaság 1991. december 18-án alakult a FORMA-1 KKT átalakulásával, a
versenypályát 1986-ban a Forma 1 Gazdasági Társaság építtette.
A társaság 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam.
Négy nemzetközi futam számára biztosított helyszínt a pálya (F1, WTCR, Hungaroring Classic
és az ETRC), azon kívül pedig a Nagy Futam és a Red Bull Race során teljesített a szakmai
csapat.
Mind szakmai, mind üzleti szempontból az év csúcsrendezvénye a Formula 1 futam volt, amely
2019. évben 4 nap alatt rekord számú, 230 ezer nézőt vonzott a Hungaroringre.
A jegyzőkönyvben korrigálásra nem került adónemek esetében a társaság által bevallott
adókötelezettségeket azonos összegben a revízió elfogadja.
A vizsgálati programban foglaltakat megvizsgáltuk és a megállapításokat jelen jegyzőkönyvben
rögzítettük.

Barota Katalin Andrea
adóellenőr

Bor Csilla
adóellenőr
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JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága Ellenőrzési Főosztály 1.
Ellenőrzési Osztály 2. által a 7256910632 iktatószámú megbízólevéllel elrendelt ellenőrzés
megállapításai alapján 7 oldal terjedelemben készült, 1 db mellékletet tartalmazó jegyzőkönyv
elektronikus úton Gyulay Zsolt István törvényes képviselő nevére szólóan a Hungaroring
Sport Zrt. (adószám: 10603226-2-44, székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.)
cégkapus elektronikus tárhelyére helyezésével kerül kézbesítésre.
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésre kötelezett
jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben
meghatározottak szerint biztosítani, ezért jelen jegyzőkönyv elektronikus úton kerül
megküldésre. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet 155. § (16) bekezdése alapján a kézbesítésre, a kézbesítési vélelemre a dokumentum
küldésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni.
Az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI tv. (továbbiakban: Air.) 115. § (1)
bekezdése alapján az adóhatóság a megállapításait – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ha a
jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás, illetve a tárhelyen történő
elhelyezés napjával zárul.
Az Air. 117. § (1) bekezdése értelmében adóellenőrzés esetén az adóhatóság az ellenőrzés
eredményétől függetlenül a megállapításokról határozatot hoz (utólagos adó megállapítás).
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (5) bekezdése
értelmében az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás – a
vizsgált időszak tekintetében – önellenőrzéssel nem helyesbíthető, illetve az Art. 49. § (6)
bekezdése értelmében a be nem nyújtott bevallás nem pótolható. Az adóhatóság által utólag
megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgált időszak az
Air. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján ellenőrzéssel lezárt időszaknak minősül.
Az Air. 97. § (2) bekezdése alapján az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett
iratokba az eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a
megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási
indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását,
kézbesítését követő 15 napon belül, adóellenőrzés esetén 30 napon belül észrevételt tenni. Az
észrevétel megtételére nyitva álló határidők jogvesztők.
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Az adóhatósági iratok kézbesítésére, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére vonatkozó
szabályokat az Air. 76-81. §-ai, továbbá a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet tartalmazzák.

Budapest, elektronikus bélyegző szerinti időpontban
Barota Katalin Andrea
adóellenőr
Erről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár

