
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV-figyelő, 29. hét  
Július, 2019  
 

Közeleg az automataberendezések 
bejelentési határideje 

Itt találhatják 2019. év 29. 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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Közeleg az automataberendezések bejelentési 
határideje 
 

Még a játékot kiadó berendezés és az automata gyermekjáték is bejelentés köteles lehet. Két új 
funkcióval bővül az ONYA. Kihirdette az adóhatóság az augusztusban alkalmazandó üzemanyagárat, 
melyek alkalmazása nem kötelező. 

 

1. Mely automatákat kell bejelenteni az adóhivatalnál? 

Azokat a berendezéseket kell bejelenteni, amelyek képesek arra, hogy kezelőszemélyzet nélkül is 
működni tudjanak, és termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő 
megtérítésére szolgálnak. A bejelentési kötelezettség szempontjából meghatározó, hogy milyen fizetési 
módot tud kezelni az automata. Amennyiben kizárólag mobileszközzel történő fizetésre alkalmas, akkor 
nem kell bejelenteni. Ha azonban csak készpénzes fizetésre vagy csak bankkártyás fizetésre alkalmas, 
vagy mindkettőre, esetleg mindháromra (mobil applikációval való fizetésre is), akkor fennáll a bejelentési 
kötelezettség. 

Nemcsak elektronikusan, hanem mechanikusan működő berendezés is minősülhet 
automataberendezésnek, így például bejelentési kötelezettség terheli az „aprópénz” bedobása ellenében, 
egy gomb megnyomásával játékot kiadó berendezést vagy automata gyermekjátékot is. További hasznos 
részleteket az alábbiakban olvashat. 

 

2. Két új szolgáltatással bővül az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás 

A természetes személyek már online is bejelenthetik vagy módosíthatják adataikat a NAV-nál az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával. Az ONYA előnye, hogy az ügyintézéshez nem kell 
kitöltőprogramot és nyomtatványt letölteni, mert a folyamat teljes egészében online jellegű. 

ONYA portál a NAV internetes oldalán az „Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás” menüpontból, valamint 
az alábbi linken érhető el. 

Az ONYA két új szolgáltatása: 

A természetes személyek adószám-igénylése, és adószám-köteles tevékenységükkel kapcsolatos 
adatbejelentése, változásbejelentése 

Az egyéni vállalkozók adózási adatainak bejelentése, változásbejelentése 

A NAV által közzétett hír teljes terjedelemben itt érhető el. 

 

 

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Mely_automatakat_kell20190718.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Mely_automatakat_kell20190718.html
http://onya.nav.gov.hu/
http://onya.nav.gov.hu/
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/art/Online_ugyintezes__ad20190717.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/art/Online_ugyintezes__ad20190717.html
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3. Megjelentek az augusztusban alkalmazandó üzemanyagárak 

A NAV által közölt üzemanyagár alkalmazása nem kötelező, ugyanakkor ha az Szja tv. hatálya alá 
tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie. 

 

4. Feketelisták 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 
Adótartozással rendelkező magánszemélyek 
Adótartozással rendelkező adózók (nem magánszemélyek) 

 

5. Egy kis vám 

Az EU egyes acéltermékek behozatalára vonatkozóan védintézkedést vezetett be. A védintézkedés célja 
annak megakadályozása, hogy egyes acéltermékekből az uniós piacra az Európai Unió belső keresletével 
indokolt szokásos mennyiségen felül többlet áramoljon be, ezáltal károkat okozva az uniós termelőknek. 

A NAV Központi Irányítás Vám Főosztálya felhívást adott ki az egyes acéltermékek behozatalára 
vonatkozó ideiglenes és végleges védintézkedésekről.  A 7011/2019. számú felhívás szövege a NAV 
honlapjáról elérhető. 

 

6. Adótraffipax 

Operatív ellenőrzések lesznek Heves, Nógrád és Zala megyében a 30. héten. Az ellenőrök elsősorban az 
alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást vizsgálják. Az online 
pénztárgépekhez kapcsolódóan a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó 
pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatát is ellenőrzik. 

Az operatív ellenőrzések további részleteiről itt tájékozódhat. 

 

 

 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://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/magan180nap.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/magan180nap.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/nemmagan180.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/nemmagan180.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
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
http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash

