FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Online keresetigazolás
A szolgáltatás további előnye, hogy
nem kell hozzá semmilyen külön
kitöltőprogramot
vagy
alkalmazást,
nyomtatványt
letölteni, az egész folyamat
végigvihető online, bármilyen
A banki hitelfelvételhez eddig is okoseszközön.
elengedhetetlen volt a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) által
Fontos különbség, hogy a
kiállított jövedelemigazolás. A keresetkimutatás – szemben a
jelenlegi
járványhelyzetre jövedelemigazolással, ami lezárt
tekintettel különösen fontos, hogy adóévi adatokat tükröz – a
a keresetkimutatás online is munkáltatók,
kifizetők
által
elérhető, így nem szükséges a havonta
NAV-hoz
lejelentett
személyes ügyintézés. Az online legfrissebb adatok alapján készül.
keresetkimutatással
jelentősen Tehát
mindig
az igénylést
felgyorsul az igénylési folyamat, a megelőző második hónap utolsó
keresetkimutatás pár kattintással napjáig terjedő 12 hónap adatait
beszerezhető.
tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy
például 2020. május hónapban
A NAV és a Magyar Nemzeti Bank indított lekérdezés a 2019. április 1.
által
közösen
kidolgozott – 2020. március 31. napja közötti
rendszerben a keresetkimutatás időszakra vonatkozó kereseti
online, az eBEV-portálon keresztül adatokat
tartalmazza.
A
igényelhető, ez pedig jelentősen keresetkimutatás a munkáltatók,
lerövidíti az ügyfél, a NAV és az kifizetők által havonta NAV-hoz
adott
bank
közötti lejelentett
bevallások
adatai
kommunikációt.
alapján
készülnek,
így
a
szolgáltatást kizárólag azok tudják
Az ügyfél webes kérelmére a NAV igénybe
venni,
akikről
a
elkészít egy kimutatástervezetet és munkáltatójuk a lekérdezésben
ha az igénylő jóváhagyja azt, utána szereplő időszakban nyújtott be a
elküldi a KHR-t kezelő pénzügyi NAV-hoz adó- és járulékbevallást.
vállalkozáson
keresztül
az
előzetesen megjelölt banknak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) felületén elérhető az online
keresetkimutatás, amely megkönnyíti a személyes ügyintézés
nélküli hitelkérelmezést.

Kis Gábor
„A Nemzeti Adó- és

Vámhivatal (NAV)
felületén elérhető
az online
keresetkimutatás,
amely megkönnyíti
a személyes
ügyintézés nélküli
hitelkérelmezést.”
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Az online keresetkimutatás eléréséhez
Ügyfélkapu-regisztrációra – vagy e-személyi
igazolványra, esetleg telefonos azonosítóra –
van szükség. A szolgáltatás a NAV eBEV
Portálján a következő linken érhető el:
https://www.nav.gov.hu/nav/ebev_portal. A
belépést
követően
az
elektronikus
keresetkimutatás
a
Szolgáltatások
/
Keresetkimutatás lekérdezés menüből indítható.
A NAV a keresetkimutatást elektronikusan, a
központi hitelinformációs rendszert kezelő
pénzügyi vállalkozáson keresztül továbbítja a
kérelmező magánszemély által kijelölt
hitelnyújtónak,
ezért
az
elektronikus
keresetkimutatás
csak
a
rendszerhez
csatlakozó hitelnyújtóknak továbbítható,
amelyek aktuálisan kiválaszthatók a program
listájából.
A
szolgáltatáshoz
eddig
hitelnyújtók az alábbiak:

-

CIB Bank Zrt.
COFIDIS Magyarországi Fióktelep
K&H Bank Zrt.
Korona Közraktár Zrt.
MKB-Euroleasing
Autólízing
Szolgáltató Zrt.
OBERBANK
AG
Magyarországi
Fióktelep
OPT Bank Nyrt.
Ober Pénzügyi Lízing Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
UniCredit Bank Zrt.
Vár-Faktorház Pénzügyi Szolgáltató
Zrt.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

csatlakozott

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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