
NAV-figyelő 31. hét I Accace Hungary I Mindent a vámhatározatokat kezelő (CDMS) rendszerről 

 

 

 

 

 

 

NAV-figyelő, 31. hét
Augusztus, 2019 

Mindent a vámhatározatokat 
kezelő (CDMS) rendszerről 

Itt találhatják 2019. év 31. 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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Mindent a vámhatározatokat kezelő (CDMS) 
rendszerről  
A CDMS tájékoztató mellett frissülő információs füzetek és 0 %-os reklámadó. Ezen a héten megjelent az 
Adóvilág legújabb száma. 

Módosul az adóalap meghatározásának speciális szabálya a személyi-
jövedelemadóban 

2019. július 1-jétől 17,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. A változással 
kapcsolatban az összevont adóalap meghatározása is módosul, ha a szociális hozzájárulási adó 
megfizetésére a magánszemély kötelezett és azt költségként nem számolhatja el, részére nem térítik 
meg, még részben sem. Míg korábban a jövedelem 84 százalékát lehetett adóalapnak tekinteni, addig 
július 1-jétől a jövedelem 85 százaléka után kell a személyi-jövedelemadót megfizetni. A NAV által 
közzétett tájékoztatót itt éri el. 

Megjelent az ADÓVILÁG 2019/08. száma 

A tartalomból: 

• A magánszemélyek jövedelmei után fizetendő egyes közterhek változásai a nyári adócsomag 
alapján 

• A társasági adó és az egyéb adók 2019. évközi változásai 
• A kisvállalati adó előnyei 
• A kisadózó vállalkozással kötött vállalkozási szerződés munkaviszonnyá történő átminősítése 
• Ingóvégrehajtás a jogszabályváltozások tükrében 

Az Adóvilág teljes tartalomjegyzéke itt. 

Adózás egyes élethelyzetekben 

A cikk szerzője összefoglalja a leggyakoribb foglalkoztatási formákat – és a hozzájuk kapcsolódó adó- és 
társadalombiztosítási kötelezettségeket –, melyekkel a diákok munkába állásuk során  találkozhatnak. A 
szerző arra is megadja a választ, hogy milyen teendők merülnek fel a külföldre távozás, külföldi 
munkavállalás kapcsán. Röviden olvashatunk továbbá a lakásvásárláshoz kapcsolódó illetékfizetés 
szabályairól, valamint megismerhetjük a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások adózásának szabályait 
is. A cikk teljes terjedelemben itt olvasható. 

3. Az elmúlt két hétben számos információs füzet került frissítésre a július 
hónapban hatályba lépő adóváltozások miatt: 

• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 
• A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének 

meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 
• Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása és járulékkötelezettsége 

https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Modosul_az_adoalap_me20190801.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Modosul_az_adoalap_me20190801.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Modosul_az_adoalap_me20190801.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Modosul_az_adoalap_me20190801.html
https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/adovilag/Adovilag_2019/Az_ADOVILAG_2019_08__20190801.html
https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/adovilag/Adovilag_2019/Az_ADOVILAG_2019_08__20190801.html
https://nav.gov.hu/data/cms498418/Csikosne_dr._Kis_Reka___Adozas_egyes_elethelyzetekben.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498418/Csikosne_dr._Kis_Reka___Adozas_egyes_elethelyzetekben.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498418/Csikosne_dr._Kis_Reka___Adozas_egyes_elethelyzetekben.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498418/Csikosne_dr._Kis_Reka___Adozas_egyes_elethelyzetekben.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488673/07_Az_egyszer_sitett_kozteherviselesi_hozzajarulas_alapvet__szabalyai_20190731.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488673/07_Az_egyszer_sitett_kozteherviselesi_hozzajarulas_alapvet__szabalyai_20190731.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488873/03_Az_egyeni_vallalkozok_jovedelmenek_meghatarozasara_es_jarulekfizetesere_vonatkozo_alapvet__szabalyok_20190725.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488873/03_Az_egyeni_vallalkozok_jovedelmenek_meghatarozasara_es_jarulekfizetesere_vonatkozo_alapvet__szabalyok_20190725.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488873/03_Az_egyeni_vallalkozok_jovedelmenek_meghatarozasara_es_jarulekfizetesere_vonatkozo_alapvet__szabalyok_20190725.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488873/03_Az_egyeni_vallalkozok_jovedelmenek_meghatarozasara_es_jarulekfizetesere_vonatkozo_alapvet__szabalyok_20190725.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488619/04_Maganszemelyek_kulfoldr_l_szarmazo_jovedelmenek_ado__es_jarulekkotelezettsege_20190723.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488619/04_Maganszemelyek_kulfoldr_l_szarmazo_jovedelmenek_ado__es_jarulekkotelezettsege_20190723.pdf
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• A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-, 
valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 

• Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 
• Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 
• A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 

Az adó mértéke 2019. július 1-jétől az adóalap 17,5 százaléka, mely százalékos adómérték első 
alkalommal a 2019 július hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazható [Szocho tv. 2. § (4) 
bekezdés]. 

• A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 

A főállású kisadózót megillető ellátások számításának alapja 2019. július 1-jétől havi 98 100 forint. Abban 
az esetben, ha magasabb összegű tételes adót fizet a főállású kisadózó, akkor ezen ellátások 
számításának alapja 2019. július 1-jétől 164 000 forint. 

• A reklámadó legfontosabb szabályai 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései 2019. július 24-ei hatállyal 
kiegészültek olyan speciális szabályokkal, amelyek a 2019. július 1-je és 2022. december 31-e közötti 
időszak tekintetében felfüggesztik bizonyos eljárási rendelkezések alkalmazását, és az adókulcsot 0%-
ban állapítják meg, tehát lényegében mentesítik az adózókat az adófizetési-, bevallási, -nyilatkozattételi 
kötelezettség alól. 

A 2019. június 30-áig terjedő időszakra az adókötelezettség mértéke 7,5%, 2019. július 1-jétől 0%. 
Mentes az adó alól azonban a reklám-közzétevő adóalany adóköteles tevékenységéből származó adóévi 
nettó árbevételéből 100 millió forint [Ratv. 5. § (3) bekezdés]. 

A Ratv. 2019. július 24-étől hatályos 11. §-a alapján a reklám-közzétevőnek meg kell osztania az 
adóalapot, a 0%-os adómértéket az adóalap akkora hányadára (részére) kell vetíteni, amekkora 

• hányadot az adóév 2019. július 1-től az adóév végéig tartó naptári napjai száma az adóév 
egészének naptári napjai számában képvisel, vagy 

• adóalap az adóév – 2019. június 30. napjára készített könyvviteli zárlat alapján – 2019. július 1-
jétől az adóév végéig tartó időszakban keletkezett. 

Az adóévi adóalap fennmaradó hányadára a 7,5%-os adómértéket kell alkalmazni. 

4. Pályázati hírek 

NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága energetikus munkakör, valamint ellátási és üzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére írt ki pályázatot. A munkakör betöltésének feltételei, a pályázatok benyújtásának 
módja a NAV honlapján elérhető. 

5. Vámhatározatokat kezelő rendszer 

2017. október 2-án került telepítésre az Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok („CDMS” – 
Customs Decisions Management System) elnevezésű informatikai rendszere. A gazdálkodók – 
előzetes regisztrációt követően – a CDMS-be az ún. Gazdálkodói Portálon (Trader Portal) keresztül 

https://nav.gov.hu/data/cms488622/12_A_tarsas_vallalkozasok_tarsas_vallalkozok_jarulekfizetesi_szabalyai_20190722.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488622/12_A_tarsas_vallalkozasok_tarsas_vallalkozok_jarulekfizetesi_szabalyai_20190722.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms488622/12_A_tarsas_vallalkozasok_tarsas_vallalkozok_jarulekfizetesi_szabalyai_20190722.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489573/26_1_szervezetek_20190722.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489947/02_Az_onallo_tevekenyseg_es_az_onallo_tevekenysegb_l_szarmazo_jovedelem_20190723.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489893/49_A_szocialis_hozzajarulasi_adofizetesi_kotelezettseg_20190709.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489893/49_A_szocialis_hozzajarulasi_adofizetesi_kotelezettseg_20190709.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489899/61_Kisadozo_vallalkozasok_teteles_adojanaka_kata_szabalyai_20190709.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489899/61_Kisadozo_vallalkozasok_teteles_adojanaka_kata_szabalyai_20190709.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489904/66_A_reklamado_legfontosabb_szabalyai_20190724.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms489904/66_A_reklamado_legfontosabb_szabalyai_20190724.pdf
https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Mely_automatakat_kell20190718.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Mely_automatakat_kell20190718.html
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küldhetnek be kérelmeket/üzeneteket. A NAV most összegyűjtötte és választ ad a leggyakoribb 
adózói kérdésekre. 
 
Vámhatározatokat kezelő rendszer használata során felmerülő gyakran ismételt kérdéseket itt 
találja. 

6. Adótraffipax 

2019. augusztus 5. és 10. között a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 
elsősorban a gyulai, orosházi, gyomaendrődi és békéscsabai fürdők üzleteit ellenőrzik. 

A NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai augusztus 5. és 9. között fokozottan 
ellenőrzik a fagylaltozókat, illetve a cukrászdákat a megyében. 

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 5. és 10. között  a közterületi 
zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. 

 

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://nav.gov.hu/data/cms498432/Vamhatarozatokat_kezel__rendszer__Gyakran_ismetelt_kerdesek_gazdalkodoknak.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498432/Vamhatarozatokat_kezel__rendszer__Gyakran_ismetelt_kerdesek_gazdalkodoknak.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498432/Vamhatarozatokat_kezel__rendszer__Gyakran_ismetelt_kerdesek_gazdalkodoknak.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms498432/Vamhatarozatokat_kezel__rendszer__Gyakran_ismetelt_kerdesek_gazdalkodoknak.pdf
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

