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2016. márciusában keresett meg egy ügyfelem megbízott munkavállalója, hogy 2015. 

áprilisában megszüntette az egyéni vállalkozását, de a bevallások nem lettek leadva, mert az 

előző könyvelő eltűnt. Közös ismertősnek adta át a nála lévő iratokat, és nem fejezte be a 

megszűnéssel kapcsolatos feladatokat. Felkért, hogy készítsem el neki a bevallásokat! 

Az egyéni vállalkozó 2011.11.08-án alakult és 2015.04.28-án megszűnt. 2013-ban 

negyedéves áfa bevalló volt. 2014.01.01-től áttért az alanyi adómentességre, kilépett az áfa 

körből, és megszűnéskor  is alanyi adómentes, alkalmazottat nem foglalkoztatott, gázpalackok 

értékesítésével foglalkozott. A 2015-ös évét lekönyveltem és beadtam a szükséges 

bevallásokat a megszűnésnek megfelelően, egy évvel később. 

Az elmúlt évekbe belelapozva, láttam, hogy áfa bevalló volt 2013.12.31.-ig, és 

visszaigénylése volt 186eFt. 

Kérdeztem, hogy ez az összeg vissza lett e kérve, vagy bent van még. Tájékoztatott, hogy ott 

van, és nem csináltak vele semmit. Mondtam, hogy lehetőség van ennek az összegnek a 

kikérésére, de nem tudom, hogy hogyan, ezért kértem egy állásfoglalást a NAV elektronikus 

rendszerén keresztül 2016.04.08-án. Úgy tudtam, hogy 30 napon belül válaszolnak, de mivel 

nem kaptam választ, 2016.05.09-én, rákérdeztem szintén az elektronikus rendszeren keresztül, 

hogy miért nem kapok választ, közölték, hogy legyek türelemmel, idézem: „Az 

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály állásfoglalásának megérkezését-postai levél 

útján- haladéktalanul tájékoztatnak az egyeztetett álláspontról.” Vártunk, vártunk, és vártunk.  

Ügyfelem, ekkor már lemondott mindenről, a válasz megérkezett 2017.07.19-én, több mint 

egy év múlva, melyben az állt, hogy a visszaigénylést kérelmezhetjük, az elévülési időn belül. 

De hogy hogyan, arra nem kaptam magyarázatot! 

Bepróbálkoztunk: Küldtünk egy levelet a NAV ÁFA csoportjának, hogy van egy ilyen 

állásfoglalásunk, és mit tegyünk. Felhívtak telefonon, és közölték, hogy ilyen nincs, és ez 

felejtős, nem kaphat semmilyen áfát vissza, hogy gondolom ezt! Amikor átlépett az alanyi 

adómentes körbe, akkor Ő erről lemondott. 

Én nem mondtam le róla! Nem hittem el, hogy ilyen nem fordult még elő 2 megye területén. 

Amikor az adótanácsadói iskolába jártam, az akkori áfa tanáromat kerestem meg, először 



emailban, hogy tudna e segíteni. Ő egy vezető beosztású szakember a NAV-nál, és Ő mondta 

meg, hogy először az egyéni vállalkozó adószámának újraélesztését kell kérni, hogy 

beadhassam az utolsó hónapra a havi áfa bevallást, melyben rendelkezem az áfa kikéréséről 

alanyi adómentes minőségben, megszűnésnek megfelelően. 

Így történt, hogy egy levél keretében újra élesztettük az egyéni vállalkozói adószámát, 

beadtam az áfa visszaigénylési bevallást, és vártunk. 

Jött is a válasz, áfa ellenőrzésre menjek be, és vigyem az összes anyagot! Vittem 

meghatalmazást, anyagot is, ami volt. Mivel az egyéni vállalkozó rövid ideig működött, 

elejétől kezdve független attól, hogy milyen bevallási gyakoriságban volt, számláról számlára 

tételesen megnéztek mindent. Ez azért következett be, mert a régi könyvelő, amit leadott a 

hatóságnak áfa bevallást, nem azt az összeget tartalmazta, amelyet én visszakértem. Náluk 

127eFt áfa visszaigénylés volt. A nálam lévő áfa bevalláson 186eFt áfa visszaigénylés. 

Jogtalan áfa visszaigénylés. Ekkor mondtam az ellenőrző hölgynek, hogy ez már nem éri 

meg, ha matekolok, a büntetést, késedelmi kamatot, stb., még neki kell fizetni, így lemondunk 

a visszaigénylésről. 

Az ellenőrzés már folyamatban volt. Végig kellett csinálni. Ráadásul találtak még egy hibát, 

vásároltak egy teherautót, amikor áfa körös volt, és eladta, amikor nem volt áfás. 

Természetesen az áfa hiányt felvettük, illetve levontuk a visszaigénylésre kért összegből. Hol 

tartottunk? 25eFt áfa visszaigénylésnél! Nagyon rendesek voltak, csak az önrevízió miatti 

összeg került még ennek az összeg levonásából. Büntetéstől eltekintettek. Az ügyfelem 

megkapta az áfa visszaigénylés miatt a közel 20e Ft-ot. Honnan indultunk: 186eFt-ot 

szerettem volna egy falucska emberének visszakérni, hogy a téli tüzelője meglegyen, és 

másfél év alatt közel 20eFt -ot kapott készhez.  

Tanulságos volt, az elvi és gyakorlati részét is kivitelezni lehetett, és működött is. Igaz kicsit 

sokáig tartott, de az információ megérkezett, és jól. A kollegina könyvelési technikájáról… - 

tulajdonképpen ez ellen küzdünk! 

 

 

 


