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NAV-figyelő, 32. hét  
Augusztus, 2019  
 

A NAV 2018. évi eredményei 

Itt találhatják 2019. év 32. 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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A NAV 2018. évi eredményei 
Bulletinnel mutatja be a NAV a 2018-as év eredményeit. Friss információs füzetek a NAV honlapján. 
Számos helyszíni adóellenőrzésre készülhetünk az elkövetkező napokban. 

1. Bemutatkozik a NAV 

Megjelent a NAV 2018. évre vonatkozóan kiadott összefoglalója. A 24 oldalas kiadványból 
megismerhetjük a NAV feladatait, bevételeinek alakulását. Továbbá, bemutatásra kerülnek a NAV által 
nyújtott szolgáltatások, az alkalmazott online megoldások és ezen belüli informatikai fejlesztések, 
melyek nemcsak a NAV javára válnak, de az adózók mindennapjait is segítik. Az ellenőrzéseket illetően 
egyre nagyobb szerepet kapnak a valós idejű, célzott vizsgálatok. Kevesebb ellenőrzéssel, központosított 
kockázatelemzéssel és új szolgáltatások bevezetésével, mint például a kiemelt adózók előzetes 
értesítése, a támogató eljárás vagy az adótraffipax, hatékonyabban biztosíthatók a bevételek. 

Érdemes tehát végig böngészni a Bulletin-t. 

2. Frissített információs füzetek, tájékoztatók 

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 

Évközi változások a mezőgazdasági őstermelők adókötelezettségeiben 

3. A NAV ellenőrei a SZIGETen 

A NAV ellenőrei a SZIGET Fesztiválon és a rendezvény környékén vizsgálják a számla- és nyugtaadást, az 
online pénztárgépek üzemeltetését, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét. Fontos tudni, 
hogy a fesztivál ideje alatt a hamis termékek kiszűrésére is figyelnek a NAV munkatársai, mert szellemi 
tulajdonjog védelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket is végeznek. 

Nemcsak a fesztiválon, hanem az alábbi területeken is találkozhatunk a NAV ellenőreivel: 

Dél-Budapesten a székhelyhasználatot biztosító vállalkozások számíthatnak ellenőrzésre. 

Augusztus 12-18. között Kiskunmajsán a vendéglátással foglalkozó adózókat, a szabadstrandok és fürdők 
területén üzemelő adózókat, a fagyizókat, a közterületi gyümölcsárusokat illetve a kitelepült értékesítőket 
ellenőrzik a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai. 

A NAV baranyai munkatársai augusztus 12. és 18. között, Harkányban, Komlón, Kozármislenyben, 
Mohácson, Nagypeterden, Palkonyán és Pécsett ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak 
bejelentését, az online pénztárgépek használatát, valamint az áruk eredetét. Továbbá, ahol a pénztárgép 
által továbbított adatok ezt indokolják, ott forgalomszámlálásra is sor kerülhet. Fokozott revizori 
figyelemre számíthatnak a pékségek, cukrászdák, szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők, 
közterületen értékesítők, piaci kiskereskedők, a vendéglátóhelyek, illetve az építőipari adózók. 

https://www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/bulletin/Bulletin_201920190806.html
https://www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/bulletin/Bulletin_201920190806.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms489895/10_Ingatlanok_berbeadasanak_egyeb_hasznositasanak_alapvet__szabalyai_20190809.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms489895/10_Ingatlanok_berbeadasanak_egyeb_hasznositasanak_alapvet__szabalyai_20190809.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms499092/Ostermelok_szocho_es_szja_evkozi_valtozasok.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms499092/Ostermelok_szocho_es_szja_evkozi_valtozasok.pdf
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Székesfehérváron Operatív ellenőrzés várható augusztus 10. és 20. között a Királyi Napokon, melynek 
keretein belül a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek 
használatát ellenőrzik. De ellenőrzésre számíthatnak a zöldség- és gyümölcskereskedők is Fejér 
megyében. 

További Adótraffipax hírek itt. 

 

Kiemelt kép forrása: Designed by Freepik 

 

 

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/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax/balaton/ADOtraffipax/Balatoni_ellenorzesso20190712.html
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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

