Tájékoztató az online keresetkimutatás felhasználásával kapcsolatosan
Tisztelt (Leendő) Ügyfelünk!
A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. („Bank”) a Bank által nyújtott kölcsön igénybevétele
esetére az alábbiakban kívánja tájékoztatni Önöket az online keresetkimutatás
igénylésének és felhasználásának lehetőségéről.

Mi az online keresetkimutatás?
A banki hitelfelvételhez eddig is elengedhetetlen volt a munkáltató, vagy a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) által kiállított jövedelemigazolás.
2020. februárjától a BISZ Zrt. a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (NAV), valamint a Magyar
Nemzeti Bankkal együttműködve létrehozta a Jövedeleminformációs Rendszert (JIR),
amelyen keresztül elektronikus keresetkimutatások érhetők el.
Az új kereset kimutatás online, ügyfélkapun, az eBEV-portálon keresztül igényelhető,
ez pedig jelentősen lerövidíti az Ön, a NAV és az adott bank közötti kommunikációt. A
kereset kimutatást pár kattintás után azonnal elérhetővé válik.
Az Ön webes kérelmére a NAV elkészít egy kimutatás tervezetet. Amennyiben az adatokat
Ön rendben találja és jóváhagyja, úgy elküldi a BISZ Zrt -n keresztül Bankunk részére. Az
elektronikus kereset kimutatás csak a rendszerhez csatlakozó hitelnyújtóknak
továbbítható – ezek aktuálisan kiválaszthatók a program listájából.
Az Ön által elérhetővé tett elektronikus keresetkimutatás 30 napig használható fel.
Amennyiben a 30 nap érvényességi idő lejár, úgy Önnek újabb kereset kimutatást kell
kérnie. A magánszemély ügyfél számára a szolgáltatás díjmentes!
A jövedeleminformáció természetesen a BISZ Zrt. számára is titkos és azt csak Ön, és a
címzett hitelintézet ismerheti meg, egy egyedi jelszó segítségével.
A szolgáltatás további előnye, hogy nem kell hozzá semmilyen külön kitöltőprogramot
vagy alkalmazást, nyomtatványt letölteni, az egész folyamat végig vihető online,
bármilyen okoseszközön.
Weboldalunkon az alábbi linken elérhető egy útmutató, ami segítséget nyújt az
igénylésben:

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/lakossagi-

hitelek/magnet-lakossagi-jelzaloghitelek

Kik vehetik igénybe?
Az elektronikus kereset kimutatás igénylését az a hitelfelvevő ügyfél kezdeményezheti, aki
rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel.
Mivel a kereset kimutatás a munkáltatók, kifizetők által havonta NAV-hoz lejelentett
adatok alapján készül, a szolgáltatást csak azok tudják igénybe venni, akikről a
munkáltatójuk az adott időszakban nyújtott be a NAV-hoz adó- és járulékbevallást.
Az elektronikus kereset kimutatás nem tartalmaz adatokat az egyéni vállalkozókról,
szabad szellemi foglalkozásúakról, őstermelőkről és családi gazdálkodókról, azaz azokról,
akik a vállalkozásuk működéséből igazolják jövedelmüket.
Mire van szüksége a szolgáltatás igénybevételéhez?
A kereset kimutatáshoz csupán Ügyfélkapu-regisztrációra – vagy e-személyi igazolványra,
esetleg telefonos azonosítóra – van szükség. A szolgáltatás a NAV eBEV Portálján érhető
el, a következő linken: https://www.nav.gov.hu/nav/ebev_portal.
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Keresetkimutatás lekérdezés menüből indítható.
Fontos különbség, hogy a kereset kimutatás – szemben a jövedelemigazolással, ami
lezárt adóévi adatokat tükröz – a munkáltatók, kifizetők által havonta NAV-hoz lejelentett
legfrissebb adatok alapján készül. A keresetkimutatásban egy év, a lekérdezést megelőző
második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek, vagyis egy 2020.
október hónapban indított lekérdezés 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. napja
közötti időszakra vonatkozik.
Amennyiben még nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, de igénybe szeretné
venni
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külképviseleteken is nyithat.
Jogszabályi háttér
Az elektronikus keresetkimutatás jogszabályi hátterét az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 131. § (24) bekezdése és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII.28.) Korm.rend. 24/A. §-a adja.
Budapest, 2020. október 5.
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