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Utólagos díjfizetési konstrukcióhoz kapcsolódó 
gyakran ismételt kérdések és válaszok 

Egyéni vállalkozó igényelheti-e utólagos díjfizetési konstrukciót? 
Jelenleg csak a Magyarországon cégbíróság által bejegyzett cégek esetében áll módunkban, az 
ÁSZF-ben leírtak szerint, lefolytatni az utólagos díjfizetéshez szükséges minősítési eljárást. 
Folyamatos fejlesztéseink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az Egyéni Vállalkozók 
részére is megteremtsük a lehetőséget az utólagos fizetési rendszerben történő díjfizetéshez. 
 

Hitelesített aláírási címpéldány helyett ügyvéd előtt készített aláírás minta 
benyújtható? 
Az aláírási címpéldány esetében a hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által cégeljárás 
során készített aláírás minta eredeti példányát áll módunkban befogadni, amely a további 
benyújtott dokumentumokkal együtt a NÚSZ Zrt.-nél marad.  
 

Cégkivonat esetében elfogadható-e az ügyvéd által hitelesített cégkivonat? 
Hiteles cégkivonat hiányában, kizárólag közjegyző által hitelesített cégkivonatot fogadhatunk el. 
 

Mivel kell helyettesíteni a cégkivonatot? 
Jelenleg nem áll módunkban más dokumentumot befogadni ehelyett az irat helyett. 
 

Hány napos a fizetési határidő? A hónap első napjától, vagy a felhasználások 
napjától számítandó? 
A fizetéssel kapcsolatos kitételek, a sikeres minősítést követően minden esetben a felek között 
létrejövő egyéni szerződésekben kerülnek meghatározásra. 
 

Milyen plusz költségek megfizetése válik szükségessé az utólagos díjfizetés miatt? 
Az utólagos fizetéssel kapcsolatosan nincsenek további költségek.  
A kérelmek beadásához szükséges dokumentumok beszerzése során jelentkezhetnek egyéni 
költségek (pl.: hiteles aláírási címpéldány, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, 30 napnál 
nem régebbi együttes adóigazolás, két utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó auditált összevont 
(konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves 
beszámoló beszerzése) 
 

Az utólagos díjfizetési konstrukció igényléséhez szükséges együttes adóigazolást 
kitől kell kérnem? 
Együttes nemleges adóigazolásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állítja ki.  
 

Az utólagos fizetési kérelem igénylés benyújtásáért kell-e fizetni? 
A kérelem beadásának és a minősítési eljárás lefolytatásának nincs külön díja. 
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Amennyiben a kérelmező cég pozitív elbírálásban részesül, úgy mi fog történni az 
cég akkori felhasználói egyenlegén lévő összeggel? 
Amennyiben a minősítés eredménye a kérelmező fél számára is megfelelő, úgy egyéni 
szerződéskötésre kerül sor. Ekkor az ügyfél folyószámláján fennmaradó összeg felhasználása 
szükséges.  Ezek után létrehozásra kerül egy utólagos díjfizetési folyószámla, amellyel 
kapcsolatban a díjfizető vállalkozás maga döntheti el, mikor és mely gépjárművet teszi át ez alá a 
folyószámla alá, és kezdi el használni a megállapított hitelegyenleget.  
 

Várhatóan kell-e fizetni kauciót, ha igen, ez milyen nagyságrendű lehet? 
A minősítési eljárás eredményeként, a kockázati besorolástól függően, kerül megállapításra az, 
hogy szükséges-e a biztosíték nyújtása, illetve annak mértéke. 
 

Elfogadják-e a könyvvizsgáló által nem alátámasztott éves beszámolót olyan cég 
esetében, amely könyvvizsgáló által alátámasztott éves beszámoló készítésére 
törvényileg nincs kötelezve? 
Az ÁSZF értelmében csak olyan éves beszámolót áll módunkban elfogadni, amely könyvvizsgáló 
által van alátámasztva, még akkor is, ha az adott cég erre nincs kötelezve.  
 

Éves beszámoló esetén elegendő-e a másolatot beküldeni? 
A dokumentum másolata elegendő, de oldalanként cégszerű aláírással és bélyegzővel kell 
ellátni. 
 

30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás helyett elegendő-e a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés? 
Utólagos fizetési konstrukció igénybevételéhez szükséges ügyfélminősítéshez nem elegendő az, 
hogy a cég szerepel a köztartozásmentes adózók listáján.  A kérelem mellett, együttes nemleges 
adóigazolás beküldése szükséges. Ehelyett elfogadható még a kérelem benyújtását megelőző 30 
napnál nem régebbi együttes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való 
szereplés tényét igazoló adatbázis lekérdezés nyomtatott és cégszerűen aláírt példánya. 
 


