… fókuszban vannak a strandok, fürdők, vendéglátóhelyek,
fagylaltozók, cukrászdák, zöldség- és gyümölcsárusok, de
megkezdődtek az iskolakezdéssel kapcsolatban a tanszer-,
papír- és írószer-kereskedők
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei folytatják a nyári ellenőrzéseket. Augusztus elején még mindig fókuszban
vannak a strandok, fürdők, vendéglátóhelyek, fagylaltozók, cukrászdák, zöldség- és gyümölcsárusok, de megkezdődtek az
iskolakezdéssel kapcsolatban a tanszer-, papír- és írószer-kereskedők látogatásai is. A revizorok nézik a nyugta- és számlaadás
szabályszerűségét, az online pénztárgépek megfelelő használatát, de vizsgálhatják az alkalmazottak bejelentését is.
Természetesen a fentieken nem zárják ki, hogy a NAV ellenőrei máshol is lecsapjanak.

https://adozona.hu/adozas_rendje/Ezeken_a_helyeken_bizton_szamithatnak_a_NAV_QGLMJ6#utm_source=adozona.hu&utm_mediu

KIEMELT ELLENŐRZÉSI TÉMAKÖRÖK
A NAV az év második felében kiemelten vizsgálja a kifizetőknél és foglalkoztatóknál a kataalanyokkal kötött szerződéseket, a
bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaélések feltárása és visszaszorítása érdekében.

ÉSZAK-BUDAPEST
♦ augusztusban: Budai Vár, Duna-korzó és környéke, építkezéseken dolgozó vállalkozások
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatás szabályszerűségét.
BÁCS-KISKUN MEGYE
♦ augusztusban: vendéglátóhelyek
Vizsgálják: a kedvezményes áfakulcsok használatának szabályszerűségét, továbbá forgalomszámlálásra is sor kerülhet.
♦ nyáron: szezonálisgyümölcs-árusok a boltokban, piacokon és közterületen, építkezéseken dolgozó kivitelező vállalkozások
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
BARANYA MEGYE
♦ augusztus 5 (szerda): Pécsett - edzőtermek,
♦ augusztus 6 (csütörtök): Mohács, Szabadság és a Jókai utcai vendéglátóhelyek
Vizsgálják: a foglalkoztatottak bejelentését, online pénztárgépek szabályszerű használatát, valamint az áruk eredetét is.
A megye építkezésein továbbra is folytatódnak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellenőrzések.
BÉKÉS MEGYE

♦ augusztus 3-7.: fagylaltozók, cukrászdák
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadás mellett az online pénztárgépek használatát és a foglalkoztatottak bejelentését
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
♦ augusztus 6. (csütörtök): ónodi országos kirakodó vásár
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, továbbá a foglalkoztatottak bejelentését a kereskedőknél, vendéglátóknál és
szolgáltatóknál.
♦ augusztus 10-14.: idegenforgalmi szempontból frekventált településeken – Miskolcon, Sárospatakon, Tiszaújvárosban,
Bogácson és Mezőkövesden – található strandokon, illetve a megyében található bányatavaknál ellenőrzik a kereskedőket,
vendéglátóhelyeket.
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését.
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE
♦ augusztus 10-13.: strandok, fürdök területén és azok környékén működő adózók
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és a pénztárgépek áfagyűjtőinek használatát.
FEJÉR MEGYE
♦ augusztus 3-7.: szabadidő- és sporteszközök bérbeadói
Vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő használatát és az alkalmazottak bejelentését.
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
♦ augusztus 3-4.: fagylaltozók, közterületeken, strandokon, fürdőkben értékesítő vállalkozások
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
♦ augusztus 3. (hétfő): Jászberény és környéke,
♦ augusztus 4. (kedd): Karcag és környéke,
♦ augusztus 5. (szerda): Kunszentmárton és környéke,
♦ augusztus 6. (csütörtök): Mezőtúr és környéke,
♦ augusztus 7. (péntek): Szolnok és környéke.
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak szabályszerűségét, valamint az online pénztárgép használatához
kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
♦ Július 20 - augusztus 7.: strandokon és a turisztikailag frekventált helyeken lévő vendéglátók
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, a készpénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését.
A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
NÓGRÁD MEGYE
♦ augusztus 3. (hétfő): Balassagyarmati járás,
♦ augusztus 4. (kedd): Pásztói járás,
♦ augusztus 5. (szerda): Szécsényi járás,

♦ augusztus 6. (csütörtök): Salgótarjáni járás,
♦ augusztus 7. (péntek): Bátonyterenyei járás.
Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedések
Vizsgálják: az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép
használatának szabályszerűségét. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt
készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
Az adóellenőrök a hét valamennyi napján a megye egyéb településein is végezhetnek vizsgálatokat.
PEST MEGYE
♦ augusztus 3 - szeptember 9: tanszer-, papír- és írószer-kereskedők
Vizsgálják: a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok
betartását.
SOMOGY MEGYE
A 32. héten az alábbi helyszíneken:
♦ szezonálisgyümölcs-árusoknál,
♦ strandok környékén és turisztikailag frekventált területeken működő vendéglátóknál.
Vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint
a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
A 32. héten az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
♦ augusztus 3. (hétfő): Baktalórántháza, Petneháza;
♦ augusztus 4. (kedd): Nyírlugos, Nyírbéltek;
♦ augusztus 5. (szerda): Rakamaz, Tímár,
♦ augusztus 6. (csütörtök): Nyírcsaholy, Nagyecsed;
♦ augusztus 7. (péntek): Nyírtelek.
Vizsgálják: az építőipari alkalmazottak bejelentéseit, valamint a kereskedelmi- és vendéglátóhelyek nyugta- és számlaadását és
az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét.
VESZPRÉM MEGYE
♦ augusztus 3-7.: balatonalmádi és balatonfüredi járásokban lévő vendéglátóhelyek.
Vizsgálják: a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgépek megfelelő használatát.
A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A korábban mulasztó vállalkozások ismételt ellenőrzésre számíthatnak.

A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi
nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak
bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az
érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget

