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Tudnivalliti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való
részvételről

A Nerrrzeti AclÓ- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

ú.i szolgáltatása a Mentor Program,
anelYben az int-lu|Ó egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésrekötelezett szervezeteknek, a
bíróság által nyilr'ántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az
ÜgY'vivő irod:il;,nak is segítséget rrt,ú.itttnk abban. i-,ogy arjókötelezettségeiket pontosan
tcl.jc,síthe ssc{li . ; i,il]llltíthassill< a hclr es aclózási gr akorlatot,

Igénl"eseténlt llrogrambarr személyre szabott t:ijékoztatással is ellátjuk a vállalkozásukat
elkezdő LigY'felcliet, nlelyben a részvétel önkéntes. kizárólag regisztricióhoz kötött és hat
hónapig tart. r\ rrrentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is
tartunk. arnell cn a részvételszintén önkéntes és ingyenes.

A

regisztrácii,l'ir a ww\1,.mag}-arorszag.hu internetes f'e|ület Ügyfélkapu bejelentkezési
tllci:rlán, az ei;i,,V portálon l<eresztül, a Mentor Program főmenüben van iehetőség, a
,,RegisztráIoh" szóra kattintva.

A NAV

hivatalos.honlap.ján, a \\,i}l!.!g_!€ulrhu Információs füzetek menüpont alatt
tri.iékozódhatnak Üg_vfeleink a bejelentkezésről szóló 1. számű információs flizetből. az
adÓ|igvelt elcktrtltlil<rrs intézéséhezés az állarriió meglratalmazás beielentésére vonatkozó 32.
számú infbrrll'rcrós ltizetből. az egvcrs adózói ltörijli rószérc biztosított fizetési lehetősógekről
és flzctési nlt llrlIi zrlkalntazásárti1. az irclóllzetésllil rr 35. szárnú infilrrlációs íirzetből. a
1rzetési keclrc.,r;rényeklŐl a 30. számú iníbrrnitciós fii,,etből. ós a ktjztartozás-metrtesség
alátár.TasztáSát'l, l,iz ÚtgYtrevezett nr,rllás igazolás igóll1,1óse lrel,,,-ctt a kőz,íarío.zásnlentes adőzői
adatbaizisba (KOMA) történő regisztrációról a 37. számú infbrmációs íüzetből.

A Progranrra 1illtóllő regisztrációra.
tele

fonon

a hil,atallal való kapcsolatfeivételre lehetőség van

- a NAV i;ll(lvonalárr a 1819-es, beliölclr"ől iIlgl,gpescn híl,hatti telefonszámon
- a NA\ ljgYftltá.jékoztató és Ügyintezö icn.lsz.,réberr [arnely kLilon regisztrációs
eljárást l<öl'etően. iigyfélazonosító számnla1 használható] a 06 80l20-21-22-es
bellötclr (,1 irrgyenesen lrívható telefbrrszán-ion.

személyesen

-

a

írásban

-

-

NAV

ii_l.r

félszolgálatairr. szárncls kormányablakban.

e-trlail1',,',;, t-tlcl1' a hltp:/irrtlr,.gor,.hlti't,tar iiiapcsclllt1 Iirllrcrl kcresztiil ktilc|hető, a
tór-nalii, ; r iliasztásánál .j el ötliet(l. lrog1, kczc]ó r, á l a l ktlzzis.
Postai 1r'r élben, an-relyhez levelezósi círrl a Nr\V lroIllirpon talaillTat(l
]

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsocl-Abaúj-Zemplén Megvei Adó- ós Vámigazgatósága

