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NAV-figyelő, 36. hét  
Szeptember, 2019  
 

2019. szeptember 30-ig 
regisztrálhatnak a civil 
szervezetek 

Itt találhatják 2019. év 36. 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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2019. szeptember 30-ig regisztrálhatnak a civil 
szervezetek 
A civil mellett szó esik az egyházi 1 %-ról. Ismét dolgoznak az adathalászok. Megkezdődött a 
kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések helyszíni ellenőrzése. 

1. Adathalászokra figyelmeztet a NAV 

Az adathalászok ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat kísérelnek megszerezni. A csalók 
által küldött e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaznak, ami az ügyfelet egy felugró 
űrlapra vagy honlapra vezeti. Ez már önmagában gyanakvásra ad okot, hiszen túlfizetést 
visszaigényelni „linkre kattintással” nem, csakis a 1917-es nyomtatvánnyal lehet. 

A NAV kér mindenkit, hogy ügyfélkapus adatokat csak a megfelelő oldalon (www.nav.gov.hu, 
www.magyarorszag.hu) adjon meg. Árulkodó jel lehet, hogy a csalók által használt webcím ettől 
eltérő. Legyenek figyelemmel. A NAV által közzétett figyelmeztetést itt olvashatja. 

2. Folytatódik a kezdő vállalkozások támogatása 

A mentorálás során a NAV a kezdő vállalkozásokat érintő adózási szabályokat ismerteti, felhívja a 
figyelmet a fontos tudnivalókra és határidőkre. A Mentor Program keretében megrendezendő 
fórumok helyszíne és időpontja itt. 
 
3. Különleges sétára hív a NAV 
 
A NAV Kiemelt Adózók Főigazgatósága épületébe  (1077 Budapest, Dob u. 75-81.)  várja a Magyar 
Adózástörténeti Kiállítás iránt érdeklődő közönséget 2019. szeptember 21-én, a Kulturális Örökség 
Napján. A program plakátja letölthető. 
 
4. A Pénzügyőr Zenekar is fellép a Szent Máté Napi Fúvószenekari fesztiválon 
 
A koncert 2019. szeptember 20-án 16.00 órakor kezdődik a Szent István Bazilikánál. A fesztivál 
plakátja itt. 
 

5. Már elérhető a NAV internetes honlapjáról a 19EGYREG jelű adatlap 
 
Az adatlapot 2019. szeptember 30-ig lesz lehetőségük benyújtani azon civil szervezeteknek, amelyek 
a 2020. rendelkező évtől igényt tartanak a magánszemélyek által felajánlott szja 1%-os összegekre. 
Az adatlap kizárólag elektronikus úton  nyújtható be. Aki már korábban regisztrált, annak nem kell 
megismételnie, mivel a regisztráció visszavonásig érvényes. 

Az adatlapon meg kell jelölni az szja 1%-os összeg fogadására szolgáló belföldi pénzforgalmi 
számlaszámot is. 

Érdemes figyelni, mivel a 2019. szeptember 30-i határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére sem 
igazolási kérelem, sem méltányossági kérelem nem terjeszthető elő. A NAV erről szóló 
tájékoztatója itt olvasható. 

https://www.nav.gov.hu/nav/fontos/Ujra__beindultak__a_c20190905.html
https://www.nav.gov.hu/nav/fontos/Ujra__beindultak__a_c20190905.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190905.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190905.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190905.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms477049/A_Mentor_Program_kereteben_megrendezend__forumok_helyszine_temaja_es_id_pontja20190905.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500565/PAM_KON_plakat.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500565/PAM_KON_plakat.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/A_civil_szervezetek_s20190904.html
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/A_civil_szervezetek_s20190904.html
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Az adatlaphoz a regisztrációt kérelmező szervezetnek mellékelnie kell bizonyos nyilatkozatokat, 
okiratokat, esetlegesen meghatározott igazolásokat, így a határidő előtt jó néhány nappal érdemes 
ezek beszerzése iránt intézkedni. A 19EGYREG adatlap kitöltési útmutatója elérhető innen is. 
 
6. Egyházi 1 % 
 
A koncert 2019. szeptember 20-án 16.00 órakor kezdődik a Szent István Bazilikánál. A fesztivál 
plakátja itt. 

 
7. Vámkonferencia Szegeden 
 
A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 2019. október 1-én rendezi meg a VI. Dél-Alföldi 
Adó- és Vámkonferenciát. A konferencia részletes szakmai programja, a felhívás és a jelentkezési lap 
letölthető a Szövetség honlapjáról. 

8. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
 
Az ENSZ BT határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi es vagyoni korlátozó 
intézkedések frissített listája letölthető. 

9. Vámügyek 
 
Közzétette a NAV a UUM&DS (Egységes Felhasználókezelő) rendszer Felhasználói Kézikönyvét. A 
központi vámszakmai alkalmazásokhoz kapcsolódó anyagok között megtalálható az aktualizált 
kézikönyv. 

10. Adótraffipax a 37. hétre 
 
A NAV Dél-budapesti munkatársai 2019. szeptember 4. és 18. között Budapesten ellenőrzik a 
kezelőszemélyzet nélkül is működőképes automata berendezések (pl. parkolóautomata, 
önkiszolgáló autómosó automata, önkiszolgáló benzinkút, csomagpont-automata, könyvautomata, 
játékautomata, fényképkészítő automata, menetjegykiadó automata, stb.) adóhatósághoz történő 
bejelentésének teljesítését. 

A NAV Hajdú-Bihar Megyei, Heves Megyei, és Komárom-Esztergom Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának munkatársai 2019. szeptember 9. és 13. között a nyugta- és számlaadást, a 
készpénzkészletet, az áruk eredetét és az alkalmazottak bejelentését ellenőrzik. 

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. 

 
 
 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/data/cms499511/19EGYREG_kitoltesi_utmutato_20190829.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms500607/Szent_Mate_Napi_XIII._Fuvoszenekari_Fesztival_2019.09.20.pdf
https://vjaszsz.hu/vi-del-alfoldi-ado-es-vamkonferencia-szeged-2019-10-01/
https://vjaszsz.hu/vi-del-alfoldi-ado-es-vamkonferencia-szeged-2019-10-01/
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms442656/Access_Management_through_UUMDS.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms442656/Access_Management_through_UUMDS.pdf
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

