
 
Hivatkozva a „szóbeszédre” - 2018-10 számú pályázat 

A történetünk az elég friss. A kiindulási alapja egy rádió műsor hallgatása volt még a tavalyi 

év végén. Utazás közben már nem tudom, hogy milyen műsorban hallottam, hogy a NAV egy 

új szemléletet alakít ki. Ez egyből megragadta a figyelmemet és ekkor hangzott el az a pár 

mondat, amire azóta, másodjára hivatkozom és sikeresen is. Tömören az volt a lényege a 

beszélgetésnek, hogy új irányelveket jelöltek meg az ellenőrzésekkel kapcsolatosan. 

1. észlelt hibák feltárása az adózó felé 

2. hiba kijavítására való felszólítás 

3. javítások ellenőrzése 

4. ha ezek nem történtek meg, csak ezek után lehet bírságolni 

Ezek mélyen megragadtak bennem és az első adandó alkalommal ki is próbáltam. Védekezés 

képen ezt a gondolat menetet használtam, természetesen a követelmény oldalnak az ügyfél 

megfelelt és mégis megbírságolták. Egy nagyon primitív levéllel védekeztünk, aminek semmi 

más mondandója nem volt csak ez az irányelv. Sikeresek lettünk vele és törölték a bírságot. 

Jött a következő eset, ez már komolyabb hiba volt. De az első példánkon felbuzdulva itt is 

alkalmaztuk. 

A tisztelt ügyfelünknek volt egy kis informatikai boltja, ahol használt egy számlázó és egyéb 

tulajdonságokkal rendelkező programot. Ő tudta, hogy ez a program most neki nagy, de 

szereti. Jött egy alkalom neki, hogy „megehesse a nagy halat”. A szomszéd városból 

megkereste a konkurenciája, hogy eladja neki a vállalkozását. Ügyfelünk élt a lehetőséggel és 

hozzájutott egy nagyobb üzlethez is. A programját most már jobban ki tudja használni és az új 

üzletbe is ezt a programot tette be. De nem volt kellő képen körültekintő, mert a 2. üzletben 

ugyan azt a sorszámot generálta újra a program. Ő maga kedvére az üzletek lógójával 

megkülönböztette a számla képét. Áprilisban az egyik vevője szólt, hogy azonos sorszámú 

számlát kapott tőle már egy régebbivel. Az ügyfelet eddig az 1. számú üzlet szolgálta ki és 

most a 2. üzlet közelebb van hozzá és oda került a vevő. De ez nagyobb forgalmú és utolérte a 

sorszám a régieket. Keresett bennünket és felhívtuk a figyelmét a sorszám 

megkülönböztetésére külön-külön üzletenként. Ez április 7-én történt meg. 

Az adás-vétel márciusban történt, ekkor raktár készlet, gépjármű park került kiszámlázásra az 

eladótól. Egyértelmű volt az ÁFA visszaigénylő pozíció az ügyfelünknél az első negyedévre. 



Ezt a NAV jelezte, hogy le is akarja ellenőrizni. Az ellenőrzés során kiderült ez a sorszám 

azonosság egy és ugyanannál a cégnél. Jeleztem, hogy ezt a hibát már kijavítottuk. Az első 

negyedéves anyagot bent tartották részletes ellenőrzésre. Anyag átadáskor szóban jelezték, 

hogy az ÁFA visszaigénylési jogosultságunkat elismerik és helyben hagyják, de a számla 

számok miatt bírságot helyeztek kilátásba. Ezt már az anyag visszavételkor szóban jeleztem, 

hogy nem fogadjuk el a fent említett irányelvek miatt, és ezt írásban is megtettük. Erre a NAV 

írásban közölte, hogy csak 50.000 Ft-ra büntetnek meg, arra hivatkozva, hogy a logó 

megjelölés nem megfelelő. Erre küldtünk egy időrendi kimutatást és egy számla képet az 

április 7-én dátumozott utolsó régi számlaszámot és az aznapi első új számlaszámot 

alkalmazott számlákról. Felhívtuk a figyelmüket, hogy az ellenőrzés megkezdése előtt már 

feltártuk a hibát és ki is javítottuk. Ebben a levélben már alkalmaztuk az ők álltaluk említett 

kifogásainak a kifejezését és megállapításaiknak a helytelenségét. Az eredmény sikeres lett, 

mert a napokban kaptuk meg a bírságot törlő határozatot. Tehát az irányelv alkalmazása itt is 

bevált!! 

Ezennel javasoljuk a fent említett eljárási rend hasznosítását minden egyesületi tagunk 

számára. Természetesen a hibajavítását és annak a bemutatását meg kell csinálni! 

A szürke hétköznapok és a szakma szeretet egyszerű, de annál nagyszerűbb sikerei! 


