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Hasznos tippek a nyaralóknak 
 

A zavartalan külföldi nyaralás érdekében pár egyszerű szabályt ismertet, valamint a rózsaszín csekk 
kockázatára figyelmeztet a NAV. Az operatív ellenőrzés fókuszában a nyári táborok és a 
fagylaltozók lesznek. 

 

1. A rózsaszín csekkek adófizetésre nem alkalmasak 

A NAV felhívást tett közzé, mely szerint az adózók adófizetési kötelezettségük teljesítésére ne  használják 
a belföldi postautalványokat (rózsaszín csekk), mivel ezen fizetési mód az adó megfizetésére nem 
alkalmas. A Magyar Posta Zrt. a rózsaszín csekken a NAV címére teljesített befizetéseket a feladó részére 
visszafizeti, így az adó megfizetése végül nem teljesül. Ez megalapozza a befizetés nem teljesítéséhez, 
illetve késedelméhez kapcsolódó jogkövetkezmények (késedelmi pótlék) alkalmazását. 

A következő fizetési módokkal teljesíthetik a NAV felé az adót: 

• a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó belföldi pénzforgalmi számlájáról történő 
átutalással, 

• a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó belföldi fizetési számlájáról történő átutalással 
vagy készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), 

• vagy elektronikus fizetéssel is teljesíthetnek, a következő módon: 
• Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER) keresztül átutalással az 

EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató (MKB Bank Zrt., Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., 
UniCredit Bank Hungary Zrt.) házibank felületén, 

• a természetes személy adózó POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő 
bankkártyás fizetéssel is teljesítheti. 

 
Figyelemfelhívás további részleteiről itt olvashat. 
 

2. Mi lehet az útipoggyászban? -rövid utastájékoztatót tett közé a NAV. 

Ha nyaralásunkat az Európai Unió valamely tagállamába tervezzük, fő szabály szerint nem kell azzal 
számolnunk, hogy a saját célra, ajándékba vásárolt áru ki- és behozatala korlátozás alá esne. Azonban 
akadnak kivételek, amely termékek ki- és behozatala korlátozáshoz, engedélyhez kötött, ilyenek például a 
jövedéki termékek. 

Az Európai Unión belül az alkoholt, cigarettát, üzemanyagot nem gazdasági célra adómentesen lehet 
szállítani, azonban ügyelnünk kell arra, hogy a kereskedelmi mennyiséget ne lépjük túl. A jövedéki 
termékek harmadik országba való bevitelével kapcsolatban felvilágosítást az illetékes magyarországi 
diplomáciai képviseletek tudnak adni. 

Az Európai Unión belüli utazás során a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők – az utazás 
időtartalmával összhangban – a kezelőorvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal. Ehhez 
célszerű orvosi igazolást beszerezni, melyhez kapcsolódó formanyomtatvány az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján (www.ogyei.gov.hu) a 
„formanyomtatványok” elérhetőségen belül a 35-37. pontok alatt található. 

Házikedvenc az EU-n belül kizárólag a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított állatútlevéllel (pet 
passport) kísérheti el gazdáját a külföldi utazásra. 

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Figyelemfelhivas_a_ro20150119.html
https://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root
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A nálunk lévő készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 
10 000 euró vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő 
összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van, köteles 
ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. 

További, nyaralóknak szóló hasznos tanácsokról itt olvashat. Ha külföldi utat tervez, akkor a NAV 2019. évi 
utastájékoztatóját is érdemes lapozgatnia. 

 

3. Frissítette a NAV az eseti meghatalmazáshoz használható nyomtatványok mintáit 

Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásra szóló eseti meghatalmazások mintái innen letölthetők. A 
nyomtatványok használata nem kötelező, csak ajánlott. 

 

4. Közlemény az üzemanyagárakról 

A NAV 2019. június hónapban a kezdő vállalkozásoknak adózással kapcsolatos fórumokat szervez az 
egész ország területén. A rendezvényeken az adóhatóság munkatársai a kezdő vállalkozásokat érintő 
adózási szabályokat ismertetik, felhívják a figyelmet a fontos tudnivalókra és határidőkre. 

 

5. Egy kis vám 

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 
7008/2019. felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről. 

 

 6. Adótraffipax 

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019. június-júliusban a 
gyermektáborok szervezőit ellenőrzik fokozottan. 

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019. június 17. és 21. között 
Budapesten fokozottan a vendéglátóhelyeket, elsősorban a fagylaltozókat és a cukrászdákat ellenőrzik. 

Baranya megyében revizorok érkezésére számíthatnak a cukrászdák, fagylaltozók, ruházati kiskereskedők, 
a vendéglátóhelyek, és a szezonálisan kitelepült gyümölcsárusok 

Operatív ellenőrzések lesznek a Fejér megyei kávézókban, fagylaltozókban és cukrászdákban is. 

A NAV Vas Megyei adóellenőrei is elsősorban a fagylaltozókat és a cukrászdákat ellenőrzik. 

Az ellenőrzések pontos helyszíneiről és időpontjairól az alábbi linken tájékozódhatnak. 

 

  

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Hurra__nyaralunk_20190611.html
https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/utastaj/utastajekoztato/utastajekoztato_2019
https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/utastaj/utastajekoztato/utastajekoztato_2019
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/Eseti_meghatalmazasho20180216.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190607.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190607.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms492096/7008_2019_VFO.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakkent_dolgozni20190606.html
https://nav.gov.hu/nav/adotraffipax
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Kontakt személy 

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com  

Telefon: +36 1 412 3522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

 

Szeretne további szakmai cikkeket? 
Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak 
általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető 
szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt 
előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben szereplő bizonyos 
információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal 
semmilyen felelősséget a lehetséges kockázatokért és 
károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés 
okoz. 

Iratkozzon fel! 

mailto:gabor.kertesz@accace.com
https://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
https://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash

