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Havi feladatok az Ön számára
Nem feltétlenül adózással kapcsolatos

#accacelife
www.accace.hu



Január 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- Áfa bevallás leadási határideje és előző negyedévi áfa befizetése negyedéves bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása negyedéves szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedéves társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedévi innovációs járulék előleg befizetési határideje az előző évi fizetendő adó alapján

Gépjárműadó
- A cégautó adó bevallás  negyedéves leadási határideje és a negyedéves adó befizetésének határideje
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Ismerje meg a trükköt

#accacelife
www.accace.hu



 

Február 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján

VAT
- Áfa bevallás leadási határideje és előző időszaki áfa befizetése az éves bevallók számára
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Táncolj a kedvenc számodra

#accacelife
www.accace.hu



Március 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

Jövedelemadó
- Helyi iparűzési adó előleg fizetése az előző évi adóbevallás alapján

Motor Vehicle Tax
- A féléves gépjárműadó befizetésének határideje, a helyi önkormányzat kirovása alapján

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
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Fotózzon

#accacelife
www.accace.hu



Április 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- Áfa bevallás leadási határideje és előző negyedévi áfa befizetése negyedéves bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása negyedéves szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedéves társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedévi innovációs járulék előleg befizetési határideje az előző évi fizetendő adó alapján

Gépjárműadó
- A cégautó adó bevallás  negyedéves leadási határideje és a negyedéves adó befizetésének határideje
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Keljen fel 30 perccel korábban és 
készítsen magának ízletes reggelit

#accacelife
www.accace.hu



Május 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó 
havi fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján

Jövedelemadó
- A társasági nyereségadó bevallási határideje és a 2017. évi adó befizetése az adó megállapítás alapján 
- Az innovációs járulék bevallási határideje és a 2017. évi adó befizetése
- A helyi iparűzési adó bevallásának határideje és a 2017. évi adó befizetése
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Fejlessze kézírását

#accacelife
www.accace.hu



Junius 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
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Vásároljon egy elegáns ruhát

#accacelife
www.accace.hu



Julius 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- Áfa bevallás leadási határideje és előző negyedévi áfa befizetése negyedéves bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása negyedéves szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedéves társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedévi innovációs járulék előleg befizetési határideje az előző évi fizetendő adó alapján

Gépjárműadó
- A cégautó adó bevallás  negyedéves leadási határideje és a negyedéves adó befizetésének határideje
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Törölje azon alkalmazásokat, 
amelyekre már nincsen szüksége

#accacelife
www.accace.hu



Augusztus 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján

13

21

Augusztus
Sze  Cs    P    Szo    V     H      K    Sze    Cs     P    Szo   V      H      K    Sze   Cs     P    Szo    V     H      K     Sze   Cs     P    Szo    V     H      K    Sze   Cs     P     



Kívánjon valakinek szép napot

#accacelife
www.accace.hu



Szeptember 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó 
havi fizetési határideje

Jövedelemadó
- Helyi iparűzési adó előleg fizetése az előző évi adóbevallás alapján

Gépjárműadó
- A féléves gépjárműadó befizetésének határideje, a helyi önkormányzat kirovása alapján

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján

12

17

20

Szeptember
Szo  V      H      K    Sze   Cs     P   Szo    V      H      K    Sze   Cs     P    Szo   V       H     K    Sze   Cs     P     Szo    V     H      K    Sze   Cs     P    Szo    V    



Menjen el egy koncertre

#accacelife
www.accace.hu



Október 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó 
havi fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- Áfa bevallás leadási határideje és előző negyedévi áfa befizetése negyedéves bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása negyedéves szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedéves társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
- Negyedévi innovációs járulék előleg befizetési határideje az előző évi fizetendő adó alapján

Gépjárműadó
- A cégautó adó bevallás  negyedéves leadási határideje és a negyedéves adó befizetésének határideje
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Állítson fel olyan célokat, 
amik motiválják, hogy reggel felkeljen

#accacelife
www.accace.hu



November 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
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Tesztvezesse álomautóját

#accacelife
www.accace.hu



December 2018

Jövedelemadó
- A személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulás  bevallási határideje és az előző évben megállapított adó havi 
fizetési határideje

ÁFA
- Áfa bevallás leadási határideje és előző havi áfa  befizetése a havi bevallók számára
- EC Sales list leadási határideje azoknak az adóalanyoknak akiknek kötelező az EC Sales list  benyújtása havi szinten

Jövedelemadó
- Havi társasági nyereségadó  előleg fizetési határideje az előző év fizetendő adója alapján
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Bulizzon barátaival

#accacelife
www.accace.hu



Az Accace-ről

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, 
több, mint 550 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000 
nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 
azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen. 

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, 
Ukrajnában, Bosznia és Hercegovinában, Horvátországban, Németországban, Macedóniában, 
Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában találhatók. A többi európai országban és világszerte az 
Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

E-mail: hungary@accace.com
www.accace.com | www.accace.hu



Mi lesz a következő kihívás? 

#accacelife
www.accace.hu


