
Kézenfogva vezetem az adózás útvesztőjében – 2018-12 számú pályázat 

Ügyfelem egy Kft, illetve annak ügyvezetője. 2014-ben került át hozzám a könyvelése. Az 

előző könyvelővel nem alakult ki közvetlen viszony, további információkat nem tudok. Az 

ügyvezető apukájának cégeit már lassan 20 éve könyvelem, így ajánlás alapján került hozzánk 

a Kft. 

A cég 2016 II. félévében 4 adóellenőrzést is kapott. Pékeknek szállít, így ebből 3 kapcsolódó 

ellenőrzés volt. Mindhárom hibátlanul megállapítás nélkül zárult, mindent az ellenőrzésnek be 

tudtam mutatni. 

A 4. ellenőrzés viszont teljes körű ellenőrzés volt. Már előre tudtuk, hogy valami lesz, mert 

kint voltak az ellenőrök a raktár udvarban és kérdezősködtek. Végül megkaptuk az idézést.  

Ügyvezetővel együtt bevonultunk iratokkal, listákkal dokumentumokkal, cd – re írt teljes 

könyvelési anyaggal. Az adóellenőr úgy fogadott minket mintha minden vállalkozó csaló 

lenne, látszott rajta, hogy a keményebb fajtából való. Rengeteg fotója volt a raktárról és az 

áruinkról. A raktár ablakából befényképezett mindent ki akart deríteni. A cég teljes honlapját 

kinyomtatta, rajta az összes kínált áruról. Sok lista volt, látszott rajta, hogy az ellenőrzés 

megkezdése előtt már nagyon szorgalmas gyűjtögető munkát végzett. 

Elkezdődött az ellenőrzés ment a kérdez - felelek. Minden kérdésre be tudtuk mutatni a 

dokumentumokat. Problémáztak azon, hogy hogyan árulunk romlandó árut, ha nincs 

hűtőkamránk. Mondtuk, hogy az is van, de, hogy ő nem látja, nem tudta lefotózni az ablakból. 

Mondtuk, kivisszük fotózza nyugodtan, de az ablakból nem látszik. Nem élt a felajánlott 

lehetőséggel. 

Úgy látszott az ellenőr hölgy továbbra is meg akarta találni, a cégünk buktatóit, mivel meg 

volt győződve, hogy mi is valami fiktiv cég lehetünk, akik a pékeknek számláznak. 

Áttértünk a számviteli részre, jöttek az analitikák, a kartonok, a nyilvántartások, speciális 

kérdések, amelyek szinte a számvitel minden területét lefedték. Mindenre feleltem, számvitel 

politikánál mondtam ez már az új, mert természetesen január 1-gyel módosítottuk az egészet. 

Oda is lapozott megnézni van e rendkívüli tételünk, nem volt. 

Az ügyvezető csak ült és nézett, azt mondta, érti amit beszélgetünk mert magyarul beszélünk 

de neki ez az egész érthetetlen, fogalma sincs miről van szó.  



Az eredmény végül is: minden egyezett és megvolt, számvitelileg, munkaügyileg, adó és az 

ahhoz kapcsolódó analitikák szempontjából is. 

 

Az ellenőrzés végére az ellenőr hölgy, bocsánatot kért és csak ennyit mondott.  

Sajnos vannak pici dolgok, ami miatt azért lesz büntetés, de különben minden rendben volt. 

A büntetésnek 2 jogalapja volt: 

- az előző könyvelő 2012 ben elfelejtett kijelenteni pár alkalmazottat 

- A szuper tésai székhelyszolgáltató cég, olyan szolgáltatást nyújt amely nem fed le 

mindent, így pl a központi ügyintézés helyét külön be kellett volna jelenteni, mert arra 

nem szerződtek 

Ezek a tények nem a mi könyvelő irodánk mulasztásai voltak, így az erre kapott büntetés nem 

a mi pontatlanságunkat tükrözi. 

 

A siker story végére szeretném leírni az a mondatot, amely a szigorú adóellenőr szájából 

hangzott el, miközben lekísért minket: 

 

„Margó, fogja ennek a fiatalembernek a kezét továbbra is és vigyázzon rá, ahogy eddig, mert 

amit csináltak az jól csinálták!” 


