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Ne feledjük el, hogy a NAV ellenőrei is tévedhetnek, szüksége van az ügyfélnek egy 

adóellenőrzésben jártas adótanácsadó segítségére. Ha ez egyben a könyvelője, akkor az ügyfél 

elmondhatja, hogy megfelelő könyvelőt választott, mert akár egy elfogadott fellebbezéssel 

közel egész éves könyvelési díjat megkereshet magának. 

A Kft üzlethelyiségében a NAV egész napos ellenőrzést végzett. Számlálta a vásárlókat, nézte 

a nyugtaadást és figyelemmel kísérte a munkát. 

Az ellenőrzés azzal kezdődött, hogy az eladó jogviszonyát leellenőrizték. Az eladó megbízási 

jogviszonyban végezte a tevékenységet. A szabályszerű megbízási szerződést bemutatta az 

ellenőrök részére, akik a jegyzőkönyvben a nap végén ezt a tényt rögzítették is. A 

határozatban is szerepelt ez a tény. 

A vállalkozó legnagyobb meglepetésére a határozat 200.000 Ft bírságot tartalmazott 

megbízási szerződés be nem jelentése miatt. Ekkor kétségbeesetten felhívta a könyvelőirodát 

Józsi, hogy mi miért nem jelentettük be, illetve, hogy egyáltalán miért kapott bírságot. 

Tájékoztattam, hogy nem kellett bejelenteni, a 08-as bevallásban szerepel a kifizetés, a 

könyvelőiroda minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelően járt el. 

Átolvastam a határozatot, amelyből megállapítható volt, hogy a NAV ellenőr tévedett a 

határozat meghozatalakor, nem volt eléggé körültekintő. 

A Megbízási jogviszony esetében akkor van bejelentési kötelezettség, ha a megbízott 

biztosítottá válik. 

A megbízott akkor válik biztosítottá, ha a megbízásából származó jövedelem (a bevétel 

költségekkel csökkentett része) eléri a minimálbér 30%-át (2017-ben: 38.250 Ft), vagy ennek 

az időarányos részét. 

A bejelentés határideje: főszabályként a megbízási jogviszonyt is a jogviszony első napját 

megelőzően, de legkésőbb a kezdés napján, a megbízás kezdete előtt be kell jelenteni. Ha a 

megbízást követően derül fény arra, hogy a megbízott biztosítottá vált, a bejelentést a 

biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. 

Jelen esetben a megbízott nem volt biztosított a szerződés alapján, ezért nem is volt kötelezett 

az előzetes bejelentésre. A hó végi bevallásban szerepelt a megbízási jogviszony leszámfejtett 

összege, a szükséges adókat befizették utána. 

Az ellenőr figyelmen kívül hagyta a törvény ezen kitételét, hogy nem kötelezett az előzetes 

bejelentésre a vállalkozó ebben az esetben.  



Természetesen megírtam a fellebbezést, amelyben az ellenőr tévedésére hívtam fel a 

figyelmet. 

A fellebbezést elfogadták, a bírságot törölték, és elnézést kértek az ellenőr tévedéséért. 

 

Mi ebből a tanúság?  A jó könyvelő apró dolgokra is figyel. A munkáját mindig a 

jogszabályoknak megfelelően végzi.  

A kapott határozatokban észreveszi a helytelen törvényi hivatkozásokat is, mert aprólékosan 

átolvassa és értelmezi. 

Mert, még a „tévedhetetlenek” is tévedhetnek!  

A NAV ellenőr részére elméletben mi is kiszabtuk a magunk bírságát, bár nem kapta kézhez a 

határozatot.  

Bízom benne, hogy a felettese is megtette ezt a jogszabálysértő határozathozatal miatt.  

Az ügyfél elégedett volt a végeredménnyel és büszkén mondja mindenkinek, hogy neki 

milyen jó a könyvelője. 


