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Eddigi pályafutásom alatt többféle üggyel és ügyféllel összehozott már a sors. Volt köztük 

könnyebb és nehezebb eset is, olyan akivel nem lehetett hosszútávon együtt dolgozni, és olyan 

is akivel a vállalkozása indulásától szoros kapcsolatban vagyunk. Legbüszkébb talán két tavaly 

nyári ellenőrzés esetére vagyok, amelyeket teljes mértékben sikertörténetnek tekintek. 

2016. januárjában történt, hogy megkeresett egy hölgy, akivel néhány éve egy üzleti tréningen 

ismerkedtünk össze. Érdeklődött, hogy átvenném-e építőipari cégük könyvelését. Habár meg 

vannak elégedve jelenlegi könyvelőjükkel, de ő inkább nagyobb cégeknek könyvel, és kicsit 

úgy érzik csak púp a hátán az ő vállalkozásuk. Az én specialitásom inkább az online 

vállalkozások területe, és komolyabb építőipari cég nem szerepelt még a profilomban, a 

személyes tárgyalást követően mégis elvállaltam a feladatot. Szerencsére mivel tényleg nagyon 

jó volt az előző könyvelő is, mindenféle probléma és bonyodalom nélkül zajlott le az átvétel 

folyamata. Egy kis családi vállalkozásról van szó, amelynek fő profilja társasházak építése, és 

mivel 2015. végén kezdtek bele egy új 33 lakásos társasház építésébe, ezért már a kezdetekkor 

tudtuk, hogy folyamatos áfa visszaigényléssel fogunk szembekerülni. Hiszen alvállalkozóként 

ő a fővállalkozónak fordított áfával számláz, de az alapanyagokat 27% áfával növelten tudja 

csak megvásárolni. 2016. júniusában bele is vágtunk az első visszaigénylésbe, amikor is 

5.343.000 forintot kértünk vissza. Ahogy az ilyenkor lenni szokott pár héten belül jött is a 

megbízólevél az ellenőrzés tényéről. A 2015. december 1-től (ez volt az első hónap, ahonnan a 

továbbvihető áfa indult) 2016. április 30-ig tartó időszakot és 2016. májusát vizsgálták áfa 

adónemben két külön eljárásban. Ez ugye érintett olyan időszakot is, ami még nem hozzám 

tartozott, de szerencsére mindent rendben tudtunk prezentálni 2015. decemberére is. A 

cégvezetők együttműködésével gyönyörűen előkészítettünk minden szerződést, megállapodást, 

dokumentumot, számlát és analitikát, amit meghatalmazással én vittem be az adóhivatalba. 

Hozzátartozik a történethez, hogy nem kérték be az összes számlát eredetiben erre az időszakra, 

csak a nagyobb összegűekről, és természetesen a fordított adót érintőekről másolatot. Az 

általános kérdések megválaszolása után kérték, hogy néhány részletesebb analitikát küldjünk 

még át e-mailben, de semmiben sem találtak hibát, így teljesen flottul a 75. napon meg is 

érkezett az összeg a cég bankszámlájára. Valamint mindkét jegyzőkönyvben az szerepel, hogy 

„Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kiállítása, illetve 

vezetése az Art. 44. § (1)-(2) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően történt.” Egyébként 

az építkezés azóta is folyamatban van, még nem zárult le, és már a harmadik áfa 



visszaigénylésen vagyunk túl. A másodiknál 6.769.000 Ft, a harmadiknál pedig 4.017.000 

forint áfát utaltak ki a cégnek. Ami rendkívül pozitív tapasztalat, hogy az első megmérettetés 

után a másik kettőnél már ellenőrzés sem volt. A cégvezetők igazán hálásak azért, hogy jó 

kezekben tudhatják cégük könyvelését. 

A másik ellenőrzés szintén tavaly nyáron ért bennünket. Már izgatottan vártam a fenti eset 

kimenetelét, hogy vajon mikor jön a NAV-tól a jegyzőkönyv és az áfa visszautalás, amikor egy 

újabb megbízólevél érkezett, csak ezúttal egy másik igazgatóságtól. Ez egy teljesen más típusú 

ellenőrzés volt. Egyik másodállású alanyi mentes vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni 

vállalkozómat hívták be egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálatra. Ebben a 

történetben a legérdekesebb az volt, hogy a vállalkozót majdnem 5 évi szünetelésből hoztuk 

vissza 2015. januárjában, amikor is egy webshopot kezdett el üzemeltetni a feleségével. Itt 

olyan termékeket árulnak, amelyeket Csehországból, Németországból és Amerikából szereznek 

be, és Magyarországon ők voltak akkor ez első és azóta is egyetlen forgalmazói. Az ellenőrzés 

viszont 2012. január 1. - 2015. december 31-ig tartó időszakot ölelt fel, tehát bőven volt benne 

magánszemélyes időszak is, nem csak vállalkozói. Együtt vittük be ügyfelemmel az 

adóévenként összekészített iratanyagot a hivatalba, és őt természetesen nyilatkoztatták is kb. 2 

órán keresztül. A kérdések olyan sokrétűek voltak, hogy azóta sem tudjuk pontosan, miért is 

hívták be ellenőrzésre. Szerencsére nem volt semmi félnivalója az ügyfélnek, hiszen 

jövedelmeit mindig korrektül bevallotta, és az egyéni vállalkozásában is a jogszabályoknak 

teljes mértékben megfelelően végzett mindent. Feleségét részmunkaidőben alkalmazta, amihez 

kapcsolódóan a munkaszerződést, a jelenléti íveket és a bérszámfejtést is rendben találták. A 

közösségi ügyletek áfáját mindig szabályosan bevallottuk és be is fizette határidőben az 

államnak. Illetve itt is bebizonyosodott, hogy ha pozitívan és korrektül állunk hozzá az 

ellenőrhöz, akkor ilyen viselkedést kapunk vissza tőle is. A dokumentumok nagy részét 

lemásolta, a 2015-ös év számláit pedig benntartotta 1-2 hétre az ellenőrzés időszakára. De 

mindent teljesen rendben talált, és a jegyzőkönyvben semmilyen hiány vagy negatívum sem 

került megállapításra. Az említett házaspár azóta is elégedett ügyfeleink közé tartozik, és azóta 

már két vállalkozásukat is mi könyveljük. Ők az egyik legsikeresebb és legdinamikusabban 

fejlődő vállalkozás a praxisomban, és örülök, hogy ennek a sikernek én is részese lehetek. A 

fontos döntések előtt mindig kikérik a véleményemet, és meg is fogadják a tanácsaimat. 

Számomra mindkét eset tanulsága az, hogy ha szívvel-lélekkel, valamint megfelelő szakmai 

felkészültséggel és alázattal végezzük a munkánkat, akkor hatalmas örömet tudnak okozni az 

ilyen - másoknak talán csak adminisztratív apróságnak tűnő - sikerek is. 


