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Az alábbi történet rögtön izgalmasan indult, mivel egy élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó cég 

vezetője keresett meg könyvelés ügyében, ajánlás útján. A személyes találkozó alkalmával 

kölcsönös szimpátia alakult ki közöttünk, az árban és a feltételekben is megegyeztünk. Eltelt pár hét 

és rögtön 2 „meghívót” is kapott adóellenőrzésre a megelőző két adóévre vonatkozóan. Számba 

vettük az esélyeket. Azt a lehetőséget rögtön elvetettük, hogy az adott időszakot könyvelt könyvelő 

menjen be a papírokkal, mivel az ő hozzáállását úgy ítéltem meg a rövid telefonbeszélgetés alatt, 

hogy az ügy pozitív kimenetelében érdemben nem tudna eljárni. Így adódott, hogy nekem kellett 

kézbe vennem az ügyet. Bekértem az előző időszak összes anyagát, az adóellenőrzés által igényelt 

témák szerint rendeztem. Az idő rövidsége miatt póthatáridőt kértem, amit szerencsére meg is adtak.  

Készítettem egy cselekvési tervet, mely abból állt, hogy az ellenőrzés által kért papírokat 

felsoroltam egy táblázatban, majd mellé írtam, melyik dokumentumot ki fogja elkészíteni, 

összeszedni (ügyfél, könyvelő, üzleti partnertől kérjük be) és határidőt is meghatároztam ezek 

elvégzésére. Bevittem az összes nálam lévő (nem kevés) iratot és megbeszéltük az ellenőrrel, hogy 

milyen további iratokra tartanak igényt. Főleg az üzleti partnerek bizonylataira volt szükségük, ezért 

szinte az összes partnertől nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat kértünk. A visszaérkezett 

válaszokat folyamatosan gyűjtve, több fordulóban az adóellenőrnek eljuttattam. Kérésükre további 

nyilvántartásokat (készletnyilvántartást), illetve adózó által tett nyilatkozatot vittem be 

személyesen. 

Ezután kezdődött a hosszas vizsgálat, közben rendszeresen tájékoztatott az Adóhivatal, hogy 

további vizsgálatokat indítottak el (kapcsolódó ellenőrzések, nyilatkozatok bekérése partnerektől, 

társhatóságok megkeresése) a vizsgált üggyel kapcsolatban. Ekkorra már több, mint másfél éve 

tartott a vizsgálat. 

Egyszer csak jött egy levél, hogy írásbeli nyilatkozattételre hívják fel az ügyfelemet, melyben 

rengeteg kérdést tettek fel (30 db feletti tételszám) a teljes üzletvitelére és az üzleti partnerekkel 

való kapcsolattartás módjára és körülményeire. Következő nap újabb nyilatkozattételre való 

felhívás érkezett a második vizsgált időszakkal kapcsolatban, de ebben már 40 db feletti kérdésszám 

szerepelt. A kérdések típusából már láttam, hogy ide már adóellenőrzésben jártas adószakértő 

segítségére lesz szükségünk, méghozzá elég gyorsan, mivel öt(!) napot kaptunk a válaszadásra. Ez 

ekkora kérdés mennyiség mellett szinte kivitelezhetetlen lett volna, mivel az előző évek iratanyaga 

teljes terjedelmében a NAV részére korábban le lett adva, így csak halvány emlékezetekből tudott 

volna a cégvezető válaszolni. Rögtön kértem írásban a válaszadásra további haladékot, illetve az 

iratanyagot is visszakértük a válaszok pontos megadása érdekében. 



Eközben egy okleveles ellenőrzési szakértővel is felvettem a kapcsolatot, remélve hogy tud segíteni 

az ügy megoldásában. A kapcsolatom vele onnan eredt, hogy sűrűn járok különböző előadásokra és 

az egyik előadás blokkját Ő tartotta adóvizsgálatok tárgyában. Annyira lebilincselt az előadása, 

hogy megfogadtam, ha valamelyik ügyfelemnek szüksége lesz a jövőben ilyen szakértőre, csakis Őt 

fogom megkeresni. 

Közben az adóellenőrzés folyt tovább és a válaszadás határideje közeledett. Egyre inkább azt 

láttam, hogy a levont áfa összegét (amely igen jelentős tétel volt, kb. 25 MFt) szeretnék elvitatni az 

ügyfelemtől a beszállítók adómorálja miatt.  

Az adószakértővel való személyes találkozás alkalmával - melyen az ügyfelem is részt vett -, 

közösen arra jutottunk, hogy iratbetekintést fogunk kérni, melyen a velünk kapcsolatos összes 

dokumentumba bepillantást nyerünk. Ezt jeleztük is adóhivatal felé, hogy iratbetekintést 

szeretnénk kérni, dokumentumok fotózásával egybekötve. Ennek érdekében egy előre egyeztetett 

időpontban újból felkerestem az adóhivatalt, immár az adószakértő társaságában és szinte az egész 

napot felemésztette a korábban általunk visszakért adózói iratok átvétele, illetve az iratbetekintés 

által az összekészített dokumentumok megismerése és lefotózása.  

Közben már a nyilatkozat is elkészült az ügyfelem részéről, minden kérdésre kidolgozta a választ 

részletesen. Persze mindezzel sietni kellett, mivel az adóellenőrt kötötte a határidő, ezáltal minket 

is. Amint kézhez kaptam ezt a nyilatkozatot, már továbbítottam is az Adóhivatal felé, majd pár 

héttel később megérkezett az óriási boríték az ügy lezárásával kapcsolatban.  

Amikor kinyitottam a borítékot, azt hiszem minden könyvelő álma volt benne: egy megállapítás 

nélküli jegyzőkönyv! Úgy érzem, életem egyik legjobb döntése volt, amikor ebben az ügyben 

okleveles ellenőrzési adószakértőhöz fordultunk és a megfelelő lépéseket tettük meg az ügy 

érdekében, de ehhez az is kellett, hogy az ügyfelem maximálisan megbízzon bennem és a szakmai 

képességeimben. Ezúton is köszönöm mindkettejük példaértékű hozzáállását, mely igen 

nagymértékben előre lendítette az ügyet. Nem kis munka volt, de megérte.  


