ITT VÁRHATÓ NAV ELLENŐRZÉS
A 20. HÉTEN

ÉSZAK-BUDAPEST
A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019.
március 18. és 24. között az Országos Étterem Héthez kapcsolódóan
kiemelten ellenőrzik a vendéglátóknál a számla- és nyugtaadást, a
foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos
szabályok betartását.

DÉL-BUDAPEST
A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019.
május 6. és 10. között a főváros területén fokozottan ellenőrzik a virág- és
dísznövény-kereskedőket és a kertészeteket. Az adóellenőrök kiemelten
vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos
szabályok betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.

KELET-BUDAPEST
A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019.
február 11. és 15. között fokozottan ellenőrzik a virág- és ajándékárusokat,
az éttermeket és vendéglátóhelyeket. Az ellenőrzések során a revizorok a
számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online
pénztárgépek használatát, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás
teljesítését is vizsgálni fogják.

BÁCS-KISKUN MEGYE
A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai
május 18-án és 19-én kiemelten ellenőrzik Lajosmizse vendéglátóhelyein a
számla- és nyugtaadást. A helyszíni ellenőrzések során forgalomszámlálásra
is sor kerülhet. A pénztárgépekben rögzített adatok alapján folyamatosan
nyomon követik a NAV munkatársai a bevételek alakulását.

Így vegyen ki pénzt a cégéből:
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BARANYA MEGYE
A NAV baranyai munkatársai május 13. és 19. között Harkányban, Komlón,
Mohácson, Siklóson, Szigetváron, valamint Pécsett, a számla- és
nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgép
használatát, valamint a forgalmazott áruk eredetét ellenőrzik, elsősorban az
alkatrészboltokban, az autószervizekben, a közterületen árusítóknál, és a
vendéglátóhelyeken.. Ahol a pénztárgép által továbbított adatok ezt
indokolják, ott forgalomszámlálásra is sor kerülhet.
A NAV revizorai továbbra is ellenőrzik az építőipari alkalmazottak
szabályszerű foglalkoztatását.

BÉKÉS MEGYE
A NAV Békés megyei munkatársai 2019. május 8. és 11. között
Békéscsabán, Békésen, Mezőberényben és Gyulán, május 13. és 15. között
Orosházán, Szarvason, Gyomaendrődön és Szeghalmon ellenőrzik az
éttermeket és pizzériákat. A revizorok a nyugta-, számlaadás mellett
kiemelten vizsgálják a megfelelő áfamérték alkalmazását az elvitelre kért
ételeknél, és a nem helyben készült alkoholmentes italoknál.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának munkatársai 2019. május 6. és 10. között az
eperárusoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, valamint a
foglalkoztatottak bejelentését.

CSONGRÁD MEGY
A NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai május 10.
és 11. között fokozottan ellenőrzik Szegeden, az egyetemi épületek
közelében - Ady tér és Vitéz utca környéke – található „bulinegyed”
vendéglátóhelyeit.
Az adóellenőrök többek között a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak
bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását
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vizsgálják.

FEJÉR MEGYE
A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei május 10. és
17. között ellenőrzik az eperárusokat. Az ellenőrök vizsgálják a számla- és
nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
munkatársai 2019. április 26-án és 27-én fokozottan ellenőrzik a győri
vendéglátó- és éjszakai szórakozóhelyeket. Az ellenőrök vizsgálják a
nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését
és az alkalmazottak bejelentését is.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága az alábbi
településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket 2019. május 13. és május 17.
között:
május 13. (hétfő)
Debrecen, Derecske,
május 14. (kedd)
Debrecen, Balmazújváros,
május 15. (szerda)
Debrecen, Hajdúdorog,
május 16. (csütörtök)
Debrecen, Hajdúhadház,
május 17. (péntek)
Debrecen.
A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai
elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő
használatát és az alkalmazottak bejelentését ellenőrzik a kereskedőknél,
szolgáltatóknál.
Emellett fokozott figyelmet fordítanak az online pénztárgép használatára
kötelezettek ellenőrzésére, a nyugtaadást már korábban elmulasztókra,
továbbá a jövedéki termékek forgalmának ellenőrzésére is.

HEVES MEGYE
A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 20. héten az alábbi
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településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
május 13. (hétfő): Heves
május 14. (kedd): Gyöngyös
május 15. (szerda): Hatvan
május 16. (csütörtök): Zagyvaszántó
május 17. (péntek): Eger
A NAV revizorai kiemelten ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online
pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az
áruk eredetét.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai
2019. február 11. és 15. között kiemelten ellenőrzik a megye területén lévő
virág-, ajándék- és édességkereskedőket.
Az adóellenőrök közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta- és
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét, a
készpénzkészlet egyezőségét és az online pénztárgépek használatával
kapcsolatos szabályok betartását.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
A NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
munkatársai 2019. május 13. és 17. között fokozottan ellenőrzik a
szoláriumüzemeltetőket. Az adóellenőrök kiemelten vizsgálják a nyugta- és
számlaadást, a készpénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését. A
közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

NÓGRÁD MEGYE
A NAV
között
május
május
május
május
május

Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2019. május 13. és 17.
az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
13. (hétfő) Bátonyterenye és környéke,
14. (kedd) Pásztó és környéke,
15. (szerda) Balassagyarmat és környéke,
16. (csütörtök) Salgótarján és környéke,
17. (péntek) Szécsény és környéke.
Így vegyen ki pénzt a cégéből:
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A revizorok elsősorban az egészségmegőrző, fizikai közérzetet javító
szolgáltatóknál (edzőterem, fodrászat, kozmetika, szolárium) ellenőrzik az
alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és
nyugtaadást. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan a tényleges és a
bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet
rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatát ellenőrzik.

PEST MEGYE
A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai kiemelten
ellenőrzik a gödöllői vállalkozásokat 2019. május 13. és 19. között.
A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás
szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok
betartását vizsgálják.

SOMOGY MEGYE
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 19. héten továbbra is a
vendéglátóhelyeket ellenőrzi kiemelten. Számíthatnak a revizorok
megjelenésére a
- cukrászdák,
- fagylaltozók,
- éttermi szolgáltatók,
- italboltok.
Ugyanakkor a szezonális gyümölcsöt árusítókat is ellenőrzik munkatársaink
az üzletekben, piacokon és az alkalmi kitelepüléseken.
A revizorok a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak
bejelentésének szabályszerűségét vizsgálják.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 18.
héten az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
április 29. (hétfő): Nyíregyháza,
április 30. (kedd): Mátészalka, Porcsalma, Tyukod,
május 2. (csütörtök): Tiszavasvári, Tiszalök,
május 3. (péntek): Kálmánháza.
Így vegyen ki pénzt a cégéből:
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A NAV munkatársai kiemelten ellenőrzik a kereskedők és vendéglátók
nyugta- és számlaadását, valamint az építőipari alkalmazottak bejelentéseit
is. A revizorok a hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is
végezhetnek ellenőrzéseket.

TOLNA MEGYE
A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019. május
13. és 17. között kiemelten ellenőrzik a kiskereskedőket. A revizorok
közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a
foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az
ellenőrzések során forgalomszámlálásokra is sor kerülhet.
Az ellenőrzések várható helyszínei:
2019.05.13. Decs, Alsónána
2019.05.14. Szedres, Nagydorog
2019.05.15. Tolna, Bogyiszló
2019.05.16. Dombóvár
2019.05.17. Bonyhád
A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV
ellenőrzések.

VAS MEGYE
A NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019. május
06. és 19. között kiemelten ellenőrzik az építőanyag kereskedelmi
tevékenységet végző adózókat. A NAV szakemberei elsősorban a nyugta- és
számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak
bejelentését vizsgálják.

VESZPRÉM MEGYE
A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019.
május 13. és 17. között az alábbi járások területén terveznek helyszíni
ellenőrzéseket:
május 13. (hétfő) Balatonfüred
május 14. (kedd) Pápa
május 15. (szerda) Veszprém
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május 16. (csütörtök) Veszprém
május 17. (péntek) Zirc
A NAV ellenőrei közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta- és
számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint a foglalkoztatás
szabályszerűségét.

ZALA MEGYE
A NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2019. május 13.
és 17. között fokozottan ellenőrzik a az étrend-kiegészítőket, gyógyhatású
készítményeket és biotermékeket értékesítőket. Az ellenőrök elsősorban a
nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését,
valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.
A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek
ellenőrzések.
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