ITT VÁRHATÓ NAV ELLENŐRZÉS
A 24. HÉTEN
BÁCS-KISKUN MEGYE
A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai
június 17. és 21. között Ladánybenén és Szabadszálláson kiemelten
ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, majd a pénztárgépekben rögzített
adatok alapján folyamatosan nyomon követik a bevételek alakulását.

BARANYA MEGYE
A NAV Baranya megyei munkatársai június 10. és 16. között Mohácson,
Szentlőrincen, Szigetváron, Villányban, valamint Pécsett ellenőrzik a
számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online
pénztárgép használatát, valamint a forgalmazott áruk eredetét. Ahol a
pénztárgép által továbbított adatok ezt indokolják, ott forgalomszámlálásra
is sor kerülhet.
A revizorok érkezésére számíthatnak a vegyesboltok, a vendéglátóhelyek, a
szezonális, kitelepült gyümölcsértékesítők, valamint a személyszállítók. A
megye területén zajló építkezéseken továbbra is végeznek vizsgálatokat a
hivatal munkatársai.
A POSZT-on és a Sétatér Fesztiválon kiemelten ellenőrzik a revizorok az
online pénztárgépes nyugtaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését.

FEJÉR MEGYE
A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei június 11. és
14. között a közterületi zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. Az
ellenőrök vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás
szabályszerűségét, az áruk eredetét és az online pénztárgép megfelelő
használatát.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Így vegyen ki pénzt a cégéből:
https://cegvezetoknek.hu/index.html

A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága az alábbi
településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket 2019. június 11. és 14. között:
június 11. (kedd)
Debrecen, Hajdúsámson,
június 12. (szerda)
Debrecen, Hajdúböszörmény,
június 13. (csütörtök)
Debrecen, Esztár, Kismarja,
június 14. (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, a nyugtaadást már korábban elmulasztók,
továbbá a jövedéki termékek forgalmának ellenőrzésére is. A közzétett
adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

HEVES MEGYE
A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 24. héten az alábbi
településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
június 11. (kedd): Gyöngyös
június 12. (szerda): Verpelét
június 13. (csütörtök): Eger
június 14. (péntek): Felsőtárkány
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 megyében a 24. héten kiemelten ellenőrzi a
vendéglátó egységeket, elsősorban a fagylaltozókat és a cukrászdákat. A
revizorok főként a számla- és nyugtaadást és az alkalmazottak bejelentését
vizsgálják, indokolt esetben forgalomszámlálásokat is végezhetnek.
A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
A NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
Így vegyen ki pénzt a cégéből:
https://cegvezetoknek.hu/index.html

munkatársai 2019. június 10. és 14. között fokozottan ellenőrzik a
fagylaltozókat. 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 Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2019. június 11. és 14.
között az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
június 11. (kedd) Rétság és környéke,
június 12. (szerda) Balassagyarmat és környéke,
június 13. (csütörtök) Salgótarján és környéke,
június 14. (péntek) Pásztó és környéke.
A revizorok elsősorban a távol-keleti árukat forgalmazó üzletekben
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.
Az adóellenőrök a hét valamennyi napján a megye egyéb településein is
végezhetnek vizsgálatokat.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 24.
héten az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:
június 11. (kedd): Tiszavid, Vásárosnamény,
június 12. (szerda): Kisvárda, Mándok,
június 13. (csütörtök): Fehérgyarmat,
június 14. (péntek): Sényő.
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.

VESZPRÉM MEGYE
A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2019.
Így vegyen ki pénzt a cégéből:
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június 11. és 14. között kiemelten ellenőrzik a vendéglátóhelyeket és
fagylaltozókat.
Az ellenőrzések várható helyszínei:
június 11. (kedd) Alsóörs, Balatonfűzfő, Balatonkenese
június 12. (szerda) Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Szigliget
június 13. (csütörtök) Balatonfüred, Tihany
június 14. (péntek) Veszprém
A NAV ellenőrei főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás
szabályszerűségét és az online pénztárgépek megfelelő használatát
vizsgálják. A revizorok kiemelten ellenőrzik a tényleges és bizonylatolt
készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését, valamint
a pénztárgépek éves felülvizsgálatát.

Forrás: NAV
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