Tájékoztató a felügyeleti díjakat érintő szabályozás változásairól

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.)
2013. január 1-től a szerencsejáték felügyeleti eljárásban fizetendő felügyeleti ellenőrzési díjak
tekintetében az alábbi módosítások kerültek bevezetésre.
Az Szjtv. 2013. január 1-től a korábbiakban felügyeleti ellenőrzési díj elnevezés alatt
szabályozott, igazgatási szolgáltatási díjnak minősülő fizetési kötelezettséget felügyeleti díj
elnevezéssel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1)
bekezdés a)-ának megfelelően nem igazgatási szolgáltatási díjként, hanem úgynevezett egyéb
fizetési kötelezettségként szabályozza.
Az állami adóhatóság felügyeleti tevékenységéért a szerencsejáték szervező, az
ajándéksorsolást szervező és a játékautomata üzemeltető (a továbbiakban együtt:
kötelezett) szerencsejáték felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj) fizetésére köteles.
A felügyeleti díj mértéke:
A folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a
negyedévi nyereményalap 2 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint,
a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén
a nyereményalap 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint,
ajándéksorsolás esetén a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke,
de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint,
a bukmékeri rendszerű fogadás esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 4 ezreléke, de
legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint,
a játékkaszinó üzemeltetése esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 2,5%-a, de legalább 5
ezer forint és legfeljebb I. kategóriájú játékkaszinó esetén 20 millió forint, illetve II.
kategóriájú játékkaszinó esetén 5 millió forint,
kártyaterem üzemeltetése esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 5 ezreléke, de legalább
5 ezer forint, legfeljebb 1 millió forint,
játékautomata üzemeltetés esetén félévente játékautomatánként 10 ezer forint. Ha a
játékautomata nyilvántartásba vétele a féléves időtartamot nem éri el, a kötelezett a 10
ezer forint összegű felügyeleti díj arányos részét köteles megfizetni.
A felügyeleti díj esedékessége:
Az Szjtv. felügyeleti díjakkal kapcsolatos új rendelkezéseit a 2012. december 31.
napját követően keletkező szerencsejáték felügyeleti díjfizetési kötelezettséggel
kapcsolatban kell alkalmazni.
A felügyeleti díjat a kötelezett
a folyamatosan szervezett sorsolásos játék, a totalizatőri rendszerű fogadás, a bukmékeri
rendszerű fogadás, a játékkaszinó és a kártyaterem esetében negyedévente, a
kötelezettet terhelő időszaki, időközi, folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb
a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,
a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, a totalizatőri rendszerű fogadás és az
ajándéksorsolás esetében a sorsolást, illetve a fogadás alapjául szolgáló eseményt
megelőző 10 napon belül,
játékautomata esetében félévente, az Szjtv. 33/A. § (1) bekezdésben meghatározott
játékadó bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg

fizeti meg az állami adóhatósághoz a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat (a
továbbiakban: nyilatkozat) egyidejű benyújtása mellett.
Nyilatkozat a felügyeleti díjról
A felügyeleti díj megfizetéséről, a felügyeleti díj megfizetéséről előterjesztett nyilatkozatban
feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására irányuló kérelemről, valamint a felügyeleti
díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére irányuló kérelemről a következő, az állami
adóhatóság által rendszeresített és honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványokon
szükséges nyilatkozatot előterjeszteni az állami adóhatóság részére:
az ajándéksorsolást szervezők, illetve a játékautomata üzemeltetők az SZF35 számú
nyomtatványon,
a szerencsejáték szervezők (vagyis a sorsolásos és fogadásos játékok szervezői, a
játékkaszinó- illetve a kártyaterem üzemeltetők) az SZF36 számú nyomtatványon
terjesztik elő a nyilatkozatot.
A nyomtatványok a www.nav.gov.hu oldalról az ÁNYK-Abev Java kitöltő programmal együtt
letölthetők. A nyomtatvány kitöltő program, valamint a nyomtatvány letöltésének menete,
illetve telepítésének technikai feltételei a fenti honlapon Letöltések- program / Nyomtatvány
kitöltő programok, valamint az E-bevallás, Java menü pontokban megtalálhatóak.
A nyomtatványt az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével
kell kitölteni és előállítani.
A kinyomtatott nyomtatványt aláírva kell az állami adóhatóságnak benyújtani a NAV Központi
Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a
NAV Központi Hivatalának a szervező székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték feladatokat
ellátó szervezeti egységénél személyesen, vagy NAV Központi Hivatala Szerencsejáték
Felügyeleti Főosztályának címezve postai úton kell benyújtani, 1 példányban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felügyeleti
kötelezettség teljesítését nem pótolja.
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A díjfizetési kötelezettséget a 10032000-01076129 számú, NAV Szerencsejáték szervezéssel
kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára átutalással vagy a fizetési számlára történő
készpénzbefizetéssel kell teljesíteni.
A nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítását a kötelezett az állami
adóhatósághoz előterjesztett kérelemben kezdeményezheti, szintén az SZF35 vagy az SZF36
számú nyomtatványon.
Túlfizetés
Ha a kötelezett az előírtnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett be az állami
adóhatósághoz (túlfizetés), az állami adóhatóság a túlfizetés összegét a kötelezett kérelmére a
kötelezett más felügyeleti díjfizetési kötelezettségére számolja el, vagy kérelemre visszatéríti.
A túlfizetés elszámolására, illetve visszatérítésére irányuló kérelmet szintén az SZF35 vagy az
SZF36 számú nyomtatványon szükséges előterjeszteni.
Szankciók
Az állami adóhatóság a nyilatkozattételi vagy díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a
felügyeleti díjat határozattal állapítja meg és annak megfizetésére kötelez.
A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi
pótlékot az állami adóhatóság határozattal állapítja meg a felügyeleti díjfizetés

esedékességének napjától a teljesítés napjáig tartó időtartamra. A késedelmi pótlék alapja az
esedékességkor nem teljesített felügyeleti ellenőrzési díj, mértéke naptári naponként az
esedékesség napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
A felügyeleti díjjal kapcsolatos bármely kötelezettség megszegése esetén 50 ezer forinttól 500
ezer forintig terjedő bírság kiszabásának van helye.

