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NAV-figyelő, 33. hét  
Augusztus, 2019  
 

Kihirdetésre kerültek a 
szeptemberben alkalmazandó 
üzemanyagárak 

Itt találhatják 2019. év 33. 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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Kihirdetésre kerültek a szeptemberben alkalmazandó 
üzemanyagárak 
A NAV közzétette a szeptemberi üzemanyagárakat. A nyári adóváltozások hatása az ekho-ra. Pályázat 
és feketelistás szereplők a 33. héten. 

1. Szeptemberi üzemanyagárak 

Megjelentek a NAV által közzétett, szeptemberben alkalmazandó üzemanyagárak, melyek itt 
találhatóak. 

2. Változások az EKHO-ban 

2019. július 1-jén a kifizetőt terhelő ekho mértéke 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent. A 
módosítás alapján 2019. július 24-től a nemzetközi sportszövetségek munkaviszonyban foglalkoztatott 
magánszemély munkavállalói is választhatják az ekho szerinti adózást évi 250 millió forint bevételi 
értékhatárig, feltéve, hogy jövedelmükre a minimálbér összegéig az általános szabályok szerint teljesítik 
adókötelezettségüket. 

További részletek itt. 

3. Pályázati felhívás 

Szolnokon, a József A. u. 22-24. szám alatti irodaházban melegítőkonyhás meleg étkeztetési és büfé 
szolgáltatásra vonatkozó pályázatot tett közzé a NAV. 

4. Feketelistások 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók 
Bejelentési kötelezettségüket elmulasztó adózók 
 
5. Az ellenőrzések folytatódnak 
 
A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 17. és 20. között, a 
nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényeken és azok vonzáskörzetében ellenőrzik a 
kereskedőknél és vendéglátóknál a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, 
továbbá a foglalkoztatottak bejelentését. 

További adótraffipax információk itt. 

 
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/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/uzemanyagar.html
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/uzemanyagar.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Az_egyszerusitett_koz20190816.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Az_egyszerusitett_koz20190816.html
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/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax
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


NAV-figyelő 33. hét I Accace Hungary I Kihirdetésre kerültek a szeptemberben alkalmazandó 
üzemanyagárak 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

