
NAV-figyelő 34. hét I Accace Hungary Szabálytalanság esetén blokkolhatja a NAV az élelmiszer-
automatákat 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV-figyelő, 34. hét  
Augusztus, 2019  
 

Szabálytalanság esetén 
blokkolhatja a NAV az élelmiszer-
automatákat 

Itt találhatják 2019. év 34. 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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Szabálytalanság esetén blokkolhatja a NAV az 
élelmiszer-automatákat  
Szabálytalanság esetén blokkolhatja a NAV az élelmiszer-automatákat. A TORO engedélyezésének 
gyakorlati tudnivalói. Operatív ellenőrök figyelme a távol-keleti árukon és az iskolakezdést megelőző 
beszerzéseken. 

1. Blokkolja a NAV az élelmiszer-automatákat 

Vagyis azok automata felügyeleti egységét (AFE), amennyiben az érintett élelmiszer-automata 
felügyeleti szolgáltatását a Magyar Posta Zrt. megszünteti.  A blokkolt állapot egy olyan állapot, 
amelyben az automata üzemszerű használatra, értékesítési tranzakció elvégzésre nem alkalmas. 

Működő AFE nélkül automatát üzemeltetni tilos. Ha a blokkolás után az üzemeltető AFE nélkül 
próbálja üzemeltetni az automatát, akkor a természetes személy üzemeltető 500 ezer forintig, a nem 
természetes személy üzemeltető egymillió forintig terjedő mulasztási bírságra számíthat. 
Az élelmiszer-automaták blokkolásáról részletesen itt olvashat. 

2. A NAV Vám Főosztálya kiadta a 7014/2019. számú felhívását 

Az Uniós Vámkódex (a továbbiakban: UVK) 218. cikke rendelkezik a különleges eljárásokhoz 
kapcsolódó jogok és kötelezettségek átruházásáról („transfer of rights and obligations”, TORO). Az 
UVK  218. cikke szerint valamely vámeljárás jogosultjának az árutovábbítástól eltérő valamely 
különleges eljárás alá vont árukra vonatkozó jogai és kötelezettségei teljesen vagy részben 
átruházhatók egy másik személyre, aki eleget tesz az érintett eljárásra megállapított feltételeknek. A 
7014/2019. számú felhívás teljes szövegét eléri itt. 
 
3. Frissített feketelista 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 

 
4. ADÓtraffipax 
 
A NAV Kelet-budapesti munkatársai 2019. augusztus 26. és 30. között a távol-keleti áruk értékesítőit 
ellenőrzik fokozottan. 

A NAV Baranya megyei munkatársai augusztus 26. és szeptember 1. között, Harkányban, Orfűn, 
Siklóson, Szigetváron valamint Pécsett ellenőrzik a számla- és nyugtaadást. A megye nagyobb 
rendezvényein, így az Orfűi Vitorlás Napokon, valamint a Harkányi Szüreti Fesztiválon is 
számíthatnak az adózók a NAV munkatársainak jelenlétére. 

2019. augusztus 26. és 30. között a NAV Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei munkatársai 
fagylaltozókat ellenőriznek. 
Operatív ellenőrzések lesznek a Velencei-tó partján is augusztus 26. és 30. között 

A NAV Pest Megyei szakemberei kiemelten ellenőrzik a papír-, írószerkereskedőket és a távol-keleti 
ruházattal kereskedőket augusztus 26. és szeptember 8. között. 

A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. 

https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Elelmiszer_automatak_20190822.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/art/Elelmiszer_automatak_20190822.html
https://nav.gov.hu/data/cms499333/2397864309_VFO_FELHiVaS_TORO.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms499333/2397864309_VFO_FELHiVaS_TORO.pdf
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://nav.gov.hu/nav/adotraffipax
https://nav.gov.hu/nav/adotraffipax
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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
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

