
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV-figyelő, 28. hét  
Július, 2019  
 

Ismét csökkent a szociális 
hozzájárulási adó mértéke   

Itt találhatják 2019. év 28. heti NAV-figyelőjét. Kertész Gábor, Head of Advisory, minden héten áttekinti 
és összefoglalja a friss NAV híreket, kiemelve a lényeget és kiegészítve az Accace véleményével, 
kommentjeivel. 
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Ismét csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke 

Július 1-től 17,5%-os szociális hozzájárulási adóval kell kalkulálnunk. A NAV ellenőrei a következő 
napokban a balatoni strandokon bukkanhatnak fel. A NAV segít a végrehajtási megkeresésekkel 
kapcsolatos tudnivalókat illetően. 

1. Csökkenő szociális hozzájárulási adó 
2019 július 1-től 2 százalékponttal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. Az újabb csökkenés 
eredményeként 17,5 % szociális hozzájárulási adóval számolhatnak a vállalkozások, mely csökkentett 
adómérték először 2019. július hónapra vonatkozóan alkalmazható. 

A szociális hozzájárulási adó csökkenésének következményeként, amennyiben a magánszemély 
kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (feltéve, hogy az költségként nem elszámolható, 
vagy azt nem térítik meg a részére), akkor a megállapított jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként 
figyelembe venni (2019. június 30-ig 84 százalékot kellett alkalmazni). 

2. Hol számíthatunk az adóellenőrök felbukkanására? 
A nyári strandszezon okozhat némi izgalmat az árusoknak, hiszen idén is megjelenhetnek a NAV 
ellenőrei egy lángos erejéig. Fókuszban a vendéglátóegységek, ajándékboltok, a piacokon és a 
strandokon árusítók lesznek. 

És hogy mit is vizsgálnak pontosan? Itt olvasható. 

Békés megyében július 15. és 19. között várhatóak helyszíni ellenőrzések. A piacokon, közterületeken és 
a közutak melletti szezonális gyümölcs-árusítókat ellenőrzik majd a NAV ellenőrei. 

A fentieken túl Miskolcon a vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi egységek kerülnek górcső alá, Fejér 
megyében pedig az online pénztárgépek lesznek a figyelem középpontjában. Nógrád megyében is 
várhatóak ellenőrzések. 

Részletek itt. 

3. Végrehajtási kisokos 

A NAV honlapján megtalálhatóak a végrehajtási megkeresésekkel kapcsolatos információk és egyéb 
segítségek. 

4. Múlt heti feketelistások 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók 

Bejelentési kötelezettségüket elmulasztó adózók 

Jelentős összegű adóhiányt felhalmozott adózók 

 

 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/jelentos_adohianyosok.html
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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. 

Szeretne további szakmai 
cikkeket? 

Iratkozzon fel! 

https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

Az Accace-ről   
Az Accace eredetileg Közép – Kelet – Európában alapult meg 2006-ban, míg mára már a régió vezető 
kiszervezési- és tanácsadó szolgáltatói közé tartozik. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a kis és 
középméretű, több országon átívelő projektek magas szintű kivitelezésében, amit már több mint 2000 
elégedett ügyfélnek nyújtottunk szolgáltatásainkon keresztül. 

 Az Accace nemzetközi szinten működik mint az Accace Circle, mintegy Accace fióktelepekből álló és 
megbízható partnerekből álló üzleti közösség, amely egységes és szakértői szolgáltatást nyújt egy fiók 
és egy megosztott online felület alatt. 

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

https://www.facebook.com/accace.hungary/
https://www.linkedin.com/company/accace-hungary
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash

