
 
 
40-12/6/2011.   

                                      Ügyintéz : Králik Tibor bv. alez. 
                                                                                                           Tel:            EKG/  116-1600 
                                                                                                  
Kucsere Miklós Úr 
FBVSZOSZ f titkár 
 
1108, B u d a p e s t 
Venyige u. 1. 
 
Tisztelt F titkár Úr! 
 
Altábornagy Úr, 4/4-5/49/2011. számú levelében, 2011. április 11-én utasította a F városi Büntetés-
végrehajtási Intézetet, hogy az intézet által üzemeltetett ri szállók esetében, a térítési díjat 2011. 
május hónaptól az Áfa tv. alapján adómentesen számlázza, a 2008. január01-t l tévesen felszámított 
általános forgalmi adót pedig az érintettek részére visszamen legesen visszafizesse. 
 
Egy f  került munkába állításra azzal a céllal, hogy számolja ki a tévesen felszámított forgalmi adót, 
és az önellen rzéseket az érintett 40 hónapról a Nemzeti Adó és Vámhivatal ( NAV ) felé nyújtsa be. 
 A NAV az önellen rzéseket elfogadta, a kifizetés kérése folyamatban van, de ez várhatóan 2-3 
hónapot vesz igénybe. 
 
Az érintett személyi állomány felé történ  kifizetésr l Varga Valéria Vezér rnagy Úrhölggyel több 
alkalommal egyeztettem, de a jelenlegi gazdasági helyzetben a BVOP ezt a mintegy 15 mFt-ot 
megel legezni nem tudja. 
 

- Az intézet költségvetésében a 2011. els  négy hónapjára tévesen felszámított ÁFA 
rendelkezésre áll, ezért ennek kifizetésére az érintettek felé a 2011. október 10-t l kezd  héten 
intézkedem. 

- A 2008 január 01-t l - 2010. december 31-ig terjed  id szakra történ  visszafizetés a NAV 
által történ  kifizetés után azonnal, de várhatóan legkés bb 2012. január hónapban történhet meg. 
 - A késedelmi kamatokat a NAV általi kifizetés után azonnal számoljuk és utaljuk. 
 
Az intézet vezetése, valamint a gazdasági osztály minden t le telhet t megtesz, hogy az érintett 
személyi állomány, minél gyorsabban és maradéktalanul megkaphassa a jogosan visszajáró összeget. 
 
Kérem Tisztelt F titkár Urat tájékoztatásom tudomásul vételére. 

Budapest, 2011. október 03. 
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