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Tájékoztatás az adótanácsadók és okleveles adószakértők nyilvántartásából 

való törlést követően a nyilvántartásba történő újbóli felvétel módjáról 
 

 

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 

továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. 

§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a nyilvántartásból törölt személy a tevékenység végzésére 

irányuló szándékát ismételten bejelentheti, amennyiben megfelel az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (Art.) 251. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a bejelentésekor 

igazolja, hogy a bejelentést megelőző 12 hónapon belül – a Korm. rendelet 6. §-a szerinti 

szakmai továbbképzések teljesítésével – legalább 20 kreditpontot megszerzett. 

 

A nyilvántartásba történő ismételt felvételhez és az igazolvány újbóli kiadásához a fenti 

kreditpont-igazolásokon túl az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania a hatóság felé: 

 

 kitöltött, aláírt bejelentőlap (letölthető a hatóság honlapjáról: 

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-nyilvantartas-ado); 

 9000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum (csekk vagy átutalási 

bizonylat); 

 1 db igazolványkép; 

 a szakképesítést igazoló oklevél másolata; 

 a korábban kiállított, érvénytelenítendő adótanácsadói/okleveles adószakértői igazolvány. 

 

Az eljárási díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest 

elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénz-átutalási 

megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni, a közlemény rovatban 

pontosan megjelölve, hogy a befizetés melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik. 

 

A bejelentés az alábbi módokon nyújtható be a hatósághoz: 

 

 postai úton: Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Felügyeleti 

Osztály (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.), vagy 

 személyesen: Pénzügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodája (1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4., nyitva tartás: kedd: 9.00 – 11.00, csütörtök: 9.00 – 11.00), vagy a Magyar 

Államkincstár Ügyfélszolgálati irodáiban; vagy 

 elektronikus úton: https://epapir.gov.hu/ címen 

(segédlet: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tajekoztatok-ado). 

Elektronikus benyújtás esetén az érvénytelenítendő igazolvány a bejelentéssel egyidejűleg 

postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálatok valamelyikén juttatható vissza a 

hatósághoz. 
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