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Harkai István 
elnök

Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület

 
ELőSZó

 
Milyen amikor könyvelők egymással beszélgetnek, sztorizgatnak az 
átvett vállalkozóról, az előző „könyvelő” munkájával kapcsolatban? 
Nos, olyan, mint ez a könyv.

A Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület arra vállalkozott, hogy 
összegyűjt néhány olyan esetet, melyek talán nem csak a könyve-
lők, hanem a laikus vállalkozók/cégvezetők számára is érthetőek, és 
megdöbbentőek. Nekem személy szerint nem is annyira a történe-
tek „minősége”, hanem azok mennyisége volt döbbenetes. A könyv-
ben szereplő 32 történet lehetett volna jóval több is, a megküldött 
anyagok közül jó néhány (többnyire rövidségük miatt) ugyanis 
végül nem került bele a végleges kiadványunkba. Ha vállalkozó-
ként azt gondolja a kedves Olvasó, hogy „ilyesmi vele nem történ-
het meg”, pusztán még egy információt hangsúlyoznék: a kiadvány 
elkészítésében való közreműködésre a magyarországi több tízezer 
fős könyvelői tábor nagyon kis szeletét – csupán kb. 250-300 köny-
velőirodát – kerestük meg…

Hogy az idő múlásával jóval több cég fog hasonló cipőben járni, 
mint a könyvben szereplők, ez garantált. Ez nem fenyegetés, hanem 
tény. Ennek oka egyrészt az, hogy a történetek jó részének a kiin-
dulópontja egy NAV (korábban APEH) bírság vagy ellenőrzés, mely 
lavinát indít el. Elgondolkodtató, hogy hány és hány olyan cég lehet, 
melyek vezetői ma még nyugodtan alszanak, és nem gondolnak 
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arra, hogy a háttérben, szépen lassan lehet hogy tönkreteszi őket 
a „könyvelőjük”, csak NAV ellenőrzés hiányában ez még nem került 
felszínre. Másik oka pedig az, hogy azok a könyvelők, akik olykor 
milliós károkat okoztak partnerüknek, ma is dolgoznak. A kókler 
munkát súlyosan elszenvedő cégvezetők ugyanis nem perelték be 
őket, a hatóságok pedig nem vonták vissza működési engedélyü-
ket  – ha egyáltalán volt ilyen. (TIPP: a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium weboldalán nyilvánosan lekérdezhető a mérlegképes könyvelők 
listája a „ Könyvviteli szolgáltatást végzők” menüpontban.)

A történetek megértéséhez olykor semmilyen előzetes pénzügyi, 
gazdasági, „könyvelői” tudásra nincs szükség, azonban jó néhány 
tartalmaz olyan kifejezéseket, rövidítéseket, melyekhez kellhet 
némi cégvezetői rutin, könyvelői gyakorlat. Bízva abban, hogy 
a kedves Olvasónak megvan az ehhez szükséges tudása, tapaszta-
lata, ezek magyarázatára nem térünk ki. Ennek oka, hogy minden, 
könyvben szereplő rövidítés, szakmai kifejezés magyarázata igen 
nagy terjedelmű lenne. Kérdés esetén forduljanak könyvelőjükhöz.

Sok közös vonás, tanulság van a történetekben:
 – Gyakorlatilag mindegyik megelőzhető lett volna, ha a cégve-

zető több gondot fordít a „szükséges rossz”-ra, a papírmun-
kára. Itt is igaz ugyanis, hogy kettőn áll a vásár. Hogy mivel 
járhat a cégünk könyveléséhez, pénzügyeihez való laza, és 
érdektelen hozzáállás? Kiderül a könyvből: olykor igen sok 
milliónkba kerülhet…

 – Megtanulhatja a kedves Olvasó, hogy „nem mindenki köny-
velő, aki annak látszik”. Lehet kókler munkát végezni „elit” 
helyen is; jó néhány árulkodó jelről is olvashatnak a könyv-
ben.

Kiknek ajánljuk a könyvet? Elsősorban vállalkozóknak, cégve-
zetőknek. A célunk az, hogy döntsenek felelősséggel a könyvelő 
kiválasztásában, illetve ha látják (érzik) a veszélyt, minél előbb vált-
sanak könyvelőt, és hagyjanak fel a „szerencsejátékkal”. Egy feltű-
nően olcsó könyvelővel való kapcsolat ugyanis nagy valószínűség-
gel egy olyan szerencsejáték, amit havi pár tízezer forint megtakarí-
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tásért („normális” könyvelő és olcsó könyvelő közötti árkülönbség) 
játszanak. Azonban ha veszítenek – praktikusan egy ellenőrzéskor –, 
a bukás garantált. Ez pedig minden esetben minimum néhány száz-
ezer, de gyakrabban milliós, tízmilliós összeg.

A könyvben szereplő történetek egytől egyik valós, megtörtént 
esetek, melyeket igyekeztünk az ország minden pontjáról össze-
gyűjteni. A szerzők mindannyian ma is működő könyvelőirodák 
vezetői, akiket – ha bárki úgy érzi – megkereshet, a történetek-
ben  „sértettként” érintett konkrét cégneveket azonban természete-
sen nem tüntettünk fel.

A könyvelői szakma azt gondolom, az egyik legnehezebb. A folya-
matosan változó jogszabályi környezet, az olykor szűk határidők, 
a változó kötelezettségek és a rengeteg egyedi gazdasági esemény 
magában hordozzák a hibát. A legjobb könyvelő is hibázhat. Sőt! 
Minden könyvelő tévedhet, ügyfelének kiszabhat hibájából az adó-
hatóság bírságot. Hiba és hiba között azonban óriási különbség van. 
Vannak olyan könyvelők, akik igyekeznek jól dolgozni, és ha hibáz-
nak, vállalják a felelősséget, és vannak, akik tudatosan okoznak 
kárt ügyfelüknek, nem törődve semmivel. Ez utóbbiakról lesz szó 
a most következő oldalakon.

Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást kívánok a kiadványhoz, 
és kívánom azt, hogy egyre több cégvezető érezze át döntésének 
súlyát, mikor kiválasztja azt a könyvelő kollégát, akire rábízza cégé-
nek pénzügyeit…
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Bálint József
Tax-Orientation Consulting Kft.

Budapest

Nem is olyan régen még azok közé az emberek közé tartoztam, 
akik – végső soron – a könyvelők munkáját ellenőrizték – hivatalból. 
Ám nemcsak a könyvelőkről kell beszélnem, mert az ügyben nem 
minden esetben a könyvelők voltak az – úgy mond – elkövetők. Igen 
jelentős szerep jutott a könyvelők mellett a gazdasági igazgatóknak, 
főkönyvelőknek – hogy azt ne is mondjam – a könyvvizsgálóknak is.

Olyan csoportban dolgoztam akkoriban az adóhivatalban, amely-
nek tagja jellemzően egy meghatározott időszakra vonatkozóan, az 
összes adónemben ellenőrzést tartott – revizori párban. Ez a vizs-
gált időszak általában 3-4 évet ölelt fel, és a konkrét vizsgálat álta-
lában egy-másfél hónapig tartott. Ebben az egy-másfél hónapban 
gyakorlatilag „kitelepültek” a revizorok a céghez és egy elkülöní-
tett helyen (általában egy külön szobában) végezték, végeztük az 
ellenőrzési tevékenységet. Ebben az egy-másfél hónapban ellen-
őriztük a cég hivatalos létesítési okmányait, a számviteli szabályza-
tait, a mérleget (bocsánat: éves beszámolót) és mellékleteit, vala-
mint a bevallásokban szereplő adatok valódiságát, az analitikák és 
a könyvelés teljeskörűségét, azok helyességét és törvényszerűségét. 
A szakma átfogó vizsgálatnak nevezi ezeket az ellenőrzéseket, ma 
már így fogalmazza meg a törvény: „A bevallások utólagos vizsgá-
lata minden egyes adónemre és járulék-nemre tekintettel, a vizsgá-
lat alá vont időszakban”.
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A KONtÁrSÁG ErEdMéNyE
Talán csak a legidősebb szakmabeliek emlékeznek arra, hogy 
 1994-ben minden egyes ÁFA-adóalanynak minden egyes hónap-
ban be kellett adnia önindigós, sárga színű nyomtatványon 
a bevallását, akár volt forgalma, akár nem. Iszonyúan nagy és 
gyakran felesleges munkát adva ezzel a nyomtatványforgalma-
zóknak, az adóalanyoknak, a postának és nem utolsó sorban az 
adóhivatal adatrögzítőinek és ellenőreinek egyaránt. Nem is győz-
ték a munkát az ÁFA-revizorok. Ebben az időszakban (az akkor még 
Fővárosi APEH-nél) egy-egy nagyvizsgálat között mi is, a kiemelt 
adóalanyok ellenőrzési osztályának dolgozói is besegítettünk az 
ÁFA-revizoroknak. 

Egy ilyen ellenőrzés kapcsán került hozzám egy hűvösvölgyi 
egyéni vállalkozó, aki a bevallása szerint másfél millió Ft-ot igényelt 
volna vissza. Sok-sok pénz volt ez akkoriban, hiszen egy ügyvezető-
nek 60–80 ezer Ft volt a havi fizetése egy közepes kft-nél. A telefo-
nos értesítés után be is hozta a „könyvelését” a hivatalba. Az ilyen-
kor szokásos hivatali bemutatkozás után az ügyfél elővett a bevá-
sárló szatyrából egy polietilén zacskót, amibe bele voltak gyűrve 
a számlák. A zacskó mellett előkerült egy közepes méretű kockás 
spirálfüzet is. Kérdeztem tőle: mi ez? Válaszában elmondta, hogy 
azt mondta a könyvelője, hogy neki iratmegőrzési kötelessége van 
és ezért ebben a nylon tasakban megőrizte az iratokat. A könyvelője 
pedig elküldte a kötelező nyilvántartást is, amit az átadott füzetben 
megtalálok. Kinyitottam a füzetet. Abban hol tollal, hol ceruzával 
rögzítésre kerültek a számlák adatai, két rovatban: megnevezés és 
ár. A végén összesítés is volt arra a hónapra, de az összesített ada-
tok köszönő viszonyban sem voltak a bevallás adataival. Az ellenőr-
zés végül is igen jelentős mértékű adóhiány megállapításával zárult. 
A jegyzőkönyv alapján elkészült határozat 50%-os adóbírságot álla-
pított meg, ami alapján az egyéni vállalkozónak csaknem 2 és fél 
millió Ft-ot kellett fizetnie a költségvetés javára, az ellenőrzés ered-
ményeképpen. Bejött hozzám később a hivatalba az egyéni vállal-
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kozó hölgy és elsírta magát, mert szerinte a könyvelője tette tönkre, 
és hogy segítsek rajta, mert a férje elválik tőle és a lakásuk is rá fog 
menni. Nem tehettem semmit. Csak annyit mondtam, hogy fordul-
jon ügyvédhez, ha a könyvelője nem kívánja kártalanítani.



A MEgKErüLT IrAToK…

APEH revizorként ellenőriztem az ezredforduló évében egy céget, 
4 évre vonatkozóan, minden egyes adónemre kiterjedően (átfogó 
vizsgálat a leánykori neve ennek a vizsgálati típusnak). Saját bejá-
ratott munkamódszerem szerint a társaság cégbírósági irataival 
kezdtem, majd a cég szabályzatai következtek. A szabályzatoknál 
elegendő volt beleolvasgatni az első pár oldal szöveg-részleteibe, és 
máris feltűnt, hogy a számviteli politikának és az értékelési szabály-
zatnak semmi köze a cég tevékenységéhez. A cég ugyanis őrző-védő 
szolgáltatást végzett 1200 fő alkalmazásával, a szabályzatok pedig 
termelő tevékenységet végző vállalkozásra voltak kidolgozva, rak-
tárkészlettel, mintabolttal, STKÁV kimutatással kiegészítve. Nyil-
vánvaló volt, hogy itt valami nagyon nincs rendben már az indulás-
nál. Mindjárt közöltem is a cég gazdasági igazgatójával az észrevé-
telemet, aki erre azt válaszolta, hogy ő annak örül, hogy egyáltalán 
valaki elkészítette neki ezeket a szabályzatokat. Az már nem is érde-
kelte, hogy mi a tartalma. Így legalább be tudjuk mutatni, hogy van 
nekünk szabályzatunk! – mondta.

Na, de haladjunk tovább! – a legrégebbi vizsgálati évvel kezdtem 
az ellenőrzést. A beszámolóból elindulva, keresztül annak mellékle-
tein, majd sorban a 29-es bevallás, főkönyvi kivonat, és így tovább, 
a számla mélységéig és következett az összes egyéb bevallás az 
analitikáival együtt. Szokásomnak megfelelően kb. két hét eltelté-
vel tájékoztattam a cég gazdasági igazgatóját és a vezérigazgatót 
az addigi észrevételeimről, revizori megállapításaimról. Ez pénteki 
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napon, kora délután történt, ami után kellemes hétvégét kívántunk 
egymásnak, és be is fejeztük a napot – egymással.

A következő hétfőn délelőtt a hivatalban beszámoltam a közvet-
len vezetőmnek a vizsgálat észrevételeiről, és azt az utasítást kap-
tam, hogy rendben van, csak így tovább…

Ki is vonultam a céghez ismét. Megkaptam a következő év mér-
legét, a mellékleteit és a bevallások másolatait, valamint az analiti-
kákat. Dolgozgattam, majd kértem, hogy a következő napra készít-
sék elő a vizsgált év számláit. Erre közölték, hogy sajnos van egy 
kis probléma, mert az iratanyaguk megsemmisült, mivel a pincé-
ben tárolták, ahol kaptak egy csőtörést. Így az iratok szennyvízzel 
átitatódtak és a fertőzés veszélye miatt el is szállították az összeset 
a méhbe. E tényről egy szállítólevél másolatot is bemutattak.

Mondtam, hogy ez valóban nagy gond, mert akkor az ellenőrzési 
munkám a helyszínen gyakorlatilag befejeződött, mivel az összes 
vonatkozó és értékelhető adat az APEH adatbázisában megtalál-
ható.

Bent a hivatalban, az APEH adatbázisában fellelhető adatokból 
összesítettem az éves értékesítési adatokat, valamint a bevallá-
sokban szereplő költségadatokat. Az értékesítés adataiból megál-
lapítottam a fizetendő adót, a költségadatokra vonatkozóan pedig 
jogosulatlan levonást állítottam be a jegyzőkönyv vázlatába. Nyil-
vánvaló, hogy ezzel a számítási móddal hatalmas adóhiány keletke-
zett a cég terhére. Az összeg kilenc számjegyű volt és nem egyessel 
kezdődött. Nem tehettem mást, mivel a jogszabály szerint a cégnek 
a felmerült költségeit eredeti számlákkal kell igazolniuk a vizsgá-
lat számára. Ezekkel az adatokkal felszerelkezve elmentem a cég 
vezérigazgatójához, ahol már az egész vezérkar összeült a fogadá-
somra. A cég vezetőit tájékoztattam az elsődleges megállapításaim-
ról és az adóhatósági jegyzőkönyv várható számszaki tartalmáról. 
Volt ott rögtön minden. Tiltakozás, hümmögés, bólogatás, de leg-
főképpen hangzavar, aminek az volt a lényege, hogy mit lehet tenni 
annak érdekében, hogy ez a szám minél kisebb, vagy nulla legyen. 
Elmondtam nekik, hogy amennyiben kérik, tudok adni 30 nap hala-
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dékot arra, hogy a számláik hitelesített másolatát beszerezzék, 
vagy valamilyen más módon pótolják a hiányzó költség számlákat. 

Másnap délelőtt a hivatalban felhívott a vezérigazgató és kérte, 
hogy hadd hozhassák be a fellelt iratokat a hivatalba. Természete-
sen igent mondtam, amire másnap megjelent a vezérigazgató, a két 
helyettese, a gazdasági igazgató és még két személy az irodámban. 
Mindegyikük kezében két-két hatalmas bevásárló szatyor, ami tele 
volt a vizsgált időszak költség számláival. Elmondták: elnézésemet 
kérik, de tévedtek, mert egy korábbi időszak iratai semmisültek 
meg, mivel ezek az iratok a polcok magasabb részén helyezkedtek 
el. Elnéztem nekik. Megértettem. Próbálkoztak. Nem úgy sikerült, 
ahogy ők elképzelték. A vizsgálat folytatódott. 

Happy End?
A vizsgálati eredmény a végén huszonegynéhány millió Ft-nál 

megállt. Nem tudom, hogy érdemes volt-e. Az igazsághoz tartozik, 
hogy megmenekültek egy hatalmas, több százmilliós fizetési köte-
lezettségtől, de – gondolom – ezek az emberek azokban a napok-
ban nem szívesen néztek tükörbe….



A TárgyI ESZKöZöK MEgőrZéSE…

Rövid, gyors ellenőrzésnek indult a középvállalkozásnál az ellen-
őrzés. A cég fehérnemű kereskedéssel foglalkozott, amit egy bérelt 
üzlethelyiségben végeztek, négy eladó alkalmazottal. A székhely 
egyetlen bérelt iroda egy irodaházban, ahol a cégvezetés mellett 
a könyvelési munka is folyt. Ezt a könyvelési munkát elvégezte egy 
titkárnő-könyvelő-adminisztrátor-reggelibeszerző-ebédfőző-bérel-
számoló-pénztáros hölgy a cég részére, egy személyben. 

Egy félreeső asztalnál végezhettem az ellenőrzési munkámat. 
A társasági adó ellenőrzésénél elkerülhetetlen a tárgyi eszközök 
ellenőrzése, pontosabban a nyilvántartott eszközök megléte, az 



16

amortizáció számításának, elszámolásának felülvizsgálata. Ezért 
elkértem az összes tárgyi eszköz nyilvántartást, a mérleg, a mellék-
letei, a 29-es sz. bevallás és a főkönyvi kivonat mellett.

Előzetesen természetesen elkértem a cég szabályzatait, hogy az 
értékelés alkalmazott módszerével tisztában legyek. Amint beleol-
vastam a szabályzatokba, rögtön láttam, hogy valami nagyon nem 
stimmel, ezért megkérdeztem a könyvelő hölgyet, hogy ki készí-
tette el a szabályzatokat. Szinte melldöngetéssel, sikerélményként 
állította, hogy a szabályzatokat ő egyedül készítette el, ami nagyon 
egyszerű munkának tűnt, mert csak az internetről kellett letölteni 
és a cég nevét előre beírni… – ahogy a főnök mondta (!)

Mindjárt gondoltam, hogy a szabályzatok használhatatlanok, 
ezért elmélyültem a nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök rej-
telmeinek feltárásában. A cég méretéhez és tevékenységéhez mér-
ten elég vaskos dossziénak tűnt, aminek oka rögtön beigazolódott. 
Volt ott minden: másfél milliós értékű irodabútor, hétszázezer Ft-os 
tárgyalóasztal 12 db székkel, plazma tv, fagyasztó szekrény, hűtő-
láda, több százezer Ft értékű autójavító szerszámkészlet, stb., stb., 
stb. Mindezek a főkönyvi kivonatban is visszaköszöntek, a kiszámí-
tott ÉCS-vel együtt.

Kérdeztem a könyvelő hölgyet, hogy ezeknek a tárgyi eszközök-
nek az amortizációs normáit ki és hogyan határozta meg? Mosoly-
gósan válaszolta: „de hiszen ehhő a főnök nem ért, mindet én csi-
náltam, hiszen értek én ehhő! – tán csak nem hibázik valamelyik?” 
Mondtam neki, hogy majd a vizsgálat végén erre visszatérünk.

Kérdeztem a könyvelő hölgyet, hogy ezek a tárgyi eszközök hol 
vannak? Hát a főnök lakásán! – Hun lenne? – volt a válasz. Kértem, 
hogy fáradjon be a székhelyre az ügyvezető. Őt mindjárt nyilatkoz-
tattam a tárgyi eszközök elhelyezéséről. A könyvelő elmondásával 
megegyezően nyilatkozta, hogy ezek az eszközök a lakásán meg-
találhatók, mivel „megőrzésre” elvitte őket oda. Természetesen 
használják is, hiszen néha a beszállítóit, vagy a nagyobb vevőit is 
megvendégeli a lakásán. 
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Megköszöntem a tájékoztatást, aztán rövid idő múlva kész is let-
tem a jegyzőkönyvvel. A szabályzatok helytelen tartalmáért 500 eFt 
mulasztási bírság kiszabása történt meg, és köteles volt a cég 
30 napon belül bemutatni az új, teljesen átdolgozott, a cég tevé-
kenységére formázott szabályzatokat. A tárgyi eszközök elszámolá-
sát is elvitattam a cégtől, mivel azokat nem a cég használta, hanem 
a cégvezető személyes, családi életét szolgálták. Mindez általános 
forgalmi adóban és társasági adóban generált összesen mintegy 
négymillió Ft közeli adóhiányt a cég terhére.



ISMErSZ Egy jó KönyvELőT?

Hangzik el ez a kérdés mindenféle kis közösségben, bármikor, 
különösen a bevallási határidőt közvetlenül megelőző napokban. 
 Főszereplőnk – aki egy művészeti tárgyat oktató egyéni vállalkozó – 
is ezt kérdezte néhány évvel ezelőtt, és a kollégájától kapott is egy 
telefonszámot, hogy „Hívd fel és hivatkozz rám!”. Felhívta, hivat-
kozott is, és a bevallás is elkészült. Be is küldték az adóhivatalhoz 
a bevallást, de az egyéni vállalkozó oktató úr a bevallott összeget 
befizetni éppen akkor nem tudta. Így ment ez évről évre, több éven 
át, folyamatosan. Persze az oktató úr időnként fizetett is valameny-
nyi kisebb összeget, de a bevallás szerinti összeg valahogy sohasem 
jött össze éppen akkor, amikor fizetni kellett volna. Fel is kereste 
a könyvelőjét egy alkalommal, és kérdezte, hogy mit lehetne tenni, 
mert már nagyon sokallja ezt a fizetni valót. A könyvelő készséges 
volt, és mondta, hogy majd csinál egy kis költséget és bead minden 
évre egy-egy önellenőrzést az adóhivatalhoz. Megtörtént. A köny-
velő elkészített több évre visszamenően, minden hónapra egy-egy 
útnyilvántartást, hiszen az oktató úr gyakran járta a vidéket is, elő-
adások és megbeszélések céljából. A könyvelőt nem zavarta, hogy 
az oktató úrnak nincs sem jogosítványa, sem kocsija. Az útnyilván-
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tartásokon a testvére kocsijának rendszáma szerepelt, és a kocsit 
is a testvére vezette az útnyilvántartás megjegyzési rovata szerint. 
Az önellenőrzések is elkészültek, be is nyújtották a hivatalba, jelen-
tősen csökkentve az éves szja fizetési kötelezettséget, évről-évre.

Természetesen az adóhivatal is felfigyelt az esetre, meg is érke-
zett az értesítés az szja ellenőrzésről, az elmúlt öt évet érintően. 
Az ellenőrzésnél az útnyilvántartásokat, mint költséget igazoló 
okmányokat elutasították, az önellenőrzést az adóhivatal vissza-
utasította. Az adóhivatali revizor kiküldött néhány nyilatkozatté-
telre történő felszólítást az útnyilvántartásban szereplő oktatási 
intézmények vezetőinek, akik egybehangzóan nyilatkozták, hogy 
a jelzett időben az oktató úrral semmiféle közös dolguk nem akadt. 
Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy az egyéni vállalkozó oktató 
úr TB bevallásai körül sem volt minden rendben. Nagyon nem volt 
rendben. Az ellenőrzés nyolc számjegyű adóhiány megállapításával 
zárult, szerencsére, még egyessel kezdődött. A jegyzőkönyv átvétele 
után keresett meg egy adószakértőt, akitől azt várta, hogy kimenti 
a fizetési kötelezettség alól. Azt is kérte, hogy magyarázza el neki, 
hogy igazából mit is tartalmaz a jegyzőkönyv, mert nem tudja értel-
mezni a tartalmát, csak azt tudja, hogy nagyon sokat kell fizetnie. 
Az adószakértő elmagyarázta. Javasolta még, hogy sürgősen keres-
sen egy másik könyvelőt, mert a problémája e téren a továbbiak-
ban csak növekedni fog. 

Epilógus: utólag kiderült, hogy a könyvelő nagyon fel volt hábo-
rodva, mert szerinte az adóhivatalban sem értenek hozzá, meg az 
adószakértő is egy kókler lehet, mert ő egyébként mindent jól csi-
nált!!! Az új könyvelő pedig elkészített egy méltányossági kérelmet, 
melyet az adóhivatal elfogadott és az oktató úr azóta nyugodtan 
alszik, bár a havi fix fizetendő összege 24 hónapra jelentősen meg-
emelkedett.
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Jávoros Anikó
ALBA-KONTÍR ‘21 Bt.

Székesfehérvár

MIKor „MIndEn EL vAn InTéZvE”

2013. augusztusában történt az eset Székesfehérváron. Minden 
előzmény nélkül eltűnt egy könyvelő, nyitva hagyva az iroda erké-
lyének ajtaját, otthagyva a gépeket, lámpákat, iratokat, mindent. 
Rendőrségi és NAV intézkedés után lehetett bemenni, ugyanis 
a húga azonnal intézkedett és a cégvezetőknek ajánlott másik 
könyvelőket, köztük minket is.

Amikor belenéztünk a gépébe, összességében kb. 150 vállalko-
zást és magánszemélyt számoltunk össze. EGYEDÜL könyvelt!!!! 
Szerencsére 2 db céget vállaltunk át, de amikor megláttuk milyen 
állapotok uralkodnak, meg is bántuk. Utazó és egyéb táskák-
ban kaptuk meg az anyagot teljesen összekeverve, se dossziékba 
rakva, se lefűzve, de a legborzasztóbb az volt, hogy könyvelve 
sem! Nyilván segíteni akartunk a megrémült cégvezetőknek, ezért 
újra elmentünk az irodába és megpróbáltuk megkeresni az utolsó 
normálisan lekönyvelt, lezárt év főkönyvi kivonatát, bevallásokat, 
stb. Ez az év 2006 volt! Természetesen az ügyvezetők hallani sem 
akartak a visszamenőleges könyvelésről, pláne az anyagi vonza-
táról, mert ők azt az időszakot egyszer már kifizették. Különféle 
sajtpapírokon számolta ki nagyjából az eredményt, ex. has adta 
be a bevallásokat, mérlegeket. Olyan talpra esett könyvelőnek állí-
totta be magát, hogy ő kezelte a vállalkozások banki utalásait is, és 
minden NAV-os határozatot, egyebeket. „Ne foglalkozz vele, majd 
elintézem” címszóval nyugtatta meg a vállalkozót. Odáig fajult az 
intézkedése, hogy NAV törlő határozatot hamisított (szerencsére 
nem hozzánk került az a cég). A kolléganő mesélte, hogy bementek 



a NAV-hoz reklamálni a határozattal kapcsolatban, nyilván utána 
néztek ügyszám, kódok, aláírás, stb. alapján, de az adóhivatalban 
azt nem találták. Végül kiderült, hogy 5 helyről montírozta össze 
a szöveget. A NAV-os számítógépes vette észre az alig észrevehető, 
különféle betű karaktereket.

Ennél a könyvelőnél a vállalkozók megszokták, hogy „minden el 
van intézve”, ezért nyugodtak voltak. Nem kellett időre, rendben 
minden anyagot odavinni, sosem kérdezett semmit. 
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Horváth László
Axonit Kft.

Sülysáp

KönyvELéS IngyEn CégALApíTáSSAL

2014. július elején jelentkezett nálunk egy fiatal pár azzal, hogy 
átnéznénk-e a könyvelési anyagukat, mert kaptak a NAV-tól egy 
300 eFt bírságról szóló határozatot.

Átnéztük. A következő a történet: 2013 nyarán határozták el a cég-
alapítást. Interneten találtak könyvelőiroda hirdetést, miszerint egy 
év hűség vállalása esetén a cégalapítást ingyen elvégzik. Uccu neki, 
felkeresték az irodát, leszerződtek, a cég elindult (normál áfás), 
bizonylatokat vitték rendesen, könyvelési díjat fizették. Elmondá-
suk szerint többször kérdezték a könyvelőt, hogy „Fizetni a NAV felé 
nem kell?”, a válasz minden esetben az volt, hogy: „Induló vállal-
kozásnak nem kell!”. Megnyugodva tették dolgukat, a cég rendesen 
ment a korábban említett bírság megérkeztéig.

Elhozattuk indulástól az összes bizonylatukat, bevalláso-
kat  – mindent. A könyvelő a következőket tette:

Az átvett bizonylatokat befűzte egy mappába. Minden hónap-
ban nullás bevallást küldött járulékra és áfára is (emiatt a NAV 
ugye nem keresett semmit). Éves záró bevallást és mérleget nem 
készített (könyvelés nélkül hogy is készített volna), erre jött azután 
a 300 eFt-os bírság.

Le kellett könyvelnünk alakulástól az összes bizonylatot, önellen-
őrizni az összes bevallást. A visszamenőleges adóhátralék 3 000 eFt 
felett, plusz a késedelmi pótlékok, plusz a könyvelési, önellenőrzési 
díj...

Mindez egy évi „áldásos” munka gyümölcse, ami egy körültekin-
tőbb könyvelő választással elkerülhető lett volna.
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Szűcs Csilla
Mű-Kö Műszaki, Könyvelő és Tanácsadó Bt.

Százhalombatta

A CSALádI váLLALKoZáS ESETE  
AZ önjELöLT „KönyvELő-ZSEnIvEL”

A történet évekkel ezelőtt esett meg velem, ám a mai napig élén-
ken él bennem az a felháborodással átszőtt, döbbent kétségbeesés, 
melyet akkor éreztem, mikor ez az ügy kibontakozott a kezeim 
között. 

Egy szép decemberi napon megkeresett egy fiatal pár azzal, 
hogy van egy közös tulajdonú betéti társaságunk, melyet évek óta 
egy hölgy könyvel. Főként azért keresnek másik szakembert, mert 
a jelenlegivel csak nagy nehézségek árán és rendszertelenül tud-
nak kapcsolatot tartani. Megbeszélésünk azzal a megállapodással 
zárult, hogy a következő év januárjától engem bíznak meg a köny-
veléssel. 

Elsőként akkor ébredt fel bennem a gyanú azzal kapcsolatban, 
hogy az elődöm hibázhatott, mikor néhány hónap után panasz-
kodni kezdtek a tulajdonosok, a megnövekedett fizetendő áfa-ösz-
szeg miatt. Természetesen komolyan vettem a problémájukat, így 
előbb a saját munkámat ellenőriztem, majd miután megbizonyo-
sodtam arról, hogy nem hibáztam, megkértem az ügyfeleimet, hoz-
zanak el számomra a korábbi időszakból egy-két havi könyvelési 
anyagot remélve, hogy megtalálom az anomália okát. Nos, sokkal 
többet találtam a hozott anyagban, mint azt korábban el tudtam 
volna képzelni. 

A dossziék felirata, illetve azok tartalma köszönőviszonyban sem 
volt egymással. További nehézséggel kerültem szembe, mikor meg-
láttam, hogy a számlák teljesen érintetlenek voltak. Semmi jel sem 
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mutatott arra, hogy azok valaha is feldolgozásra kerültek volna. 
És ezt még lehetett fokozni! Tömegével találtam olyan számlákat, 
ahol sem a számlát befogadó, sem a számlát kiállító vállalkozás 
nem egyezett azzal a céggel, amelyik számára a könyvelést végez-
tem. Ez volt az a pillanat, mikor felfüggesztettem az ellenőrzés 
folyamatát, és megkértem a tulajdonosokat, hogy fáradjanak be 
hozzám egy megbeszélésre. 

Miután tisztáztuk, hogy a „kakukktojás” számlákon feltüntetett 
cégekről soha nem hallottak, egyértelművé vált a problémás téte-
lek vállalkozásidegen mivolta. 

Ezt követően vettem magamnak a bátorságot, és ügyfeleimtől 
komolyabban érdeklődni kezdtem az előző könyvelő kiléte felől. 
Ekkor ők, hosszan ecsetelni kezdték a tapasztalataikat. A megbe-
szélés végén, számos egyéb dolog közt fény derült arra, hogy való-
jában, a könyvelő hölgy édesanyjával álltak szerződéses viszony-
ban, aki sajnos meghalt, de a lánya folytatta a tevékenységet. Ettől 
kezdve gyorsan romlott a szolgáltatás minősége. Egyik alkalommal, 
ügyfeleim vicces megjegyezést tettek az irodában uralkodó rendet-
lenséggel kapcsolatban (ömlesztve álltak a papírhalmok az aszta-
lokon, a polcokon, de még a padlón is), mire a hölgytől azt a választ 
kapták, hogy a zsenik átlátják a káoszt, így ő pontosan tudja, hogy 
mit és hol talál. 

Időközben fényt derítettem arra is, hogy a szóban forgó hölgy 
nem szerepel a regisztrált mérlegképes könyvelők listájában, így 
felmerült a gyanú – látván a munkája minőségét –, hogy esetlege-
sen mérlegképes könyvelői végzettséggel sem rendelkezik. 

A megbeszélés lezárásaként elmondtam, ajánlatos lenne a hölgy 
keze alatt átfutott éveket (3év) újrakönyvelni (helyesebben inkább, 
lekönyvelni), és ennek alapján a szükséges önellenőrzéseket elvé-
gezni. Felvilágosítottam továbbá a tulajdonosokat, hogy egy eset-
leges későbbi adóügyi ellenőrzés során komoly anyagi problémája 
lesz majd a vállalkozásnak, ha fény derül a számtalan hibára, illetve, 
hogy ők maguk sem fognak valós képet látni a saját vállalkozásuk 
tekintetében. Ezt a lehetőséget köszönettel visszautasították. Bár 



24

a munkadíjamat még hajlandóak lettek volna kifizetni, de nem 
kívántak további kiadásokat generálni azzal, hogy kifizetik az adó-
hátralékot, önellenőrzési pótlékot és késedelmi kamatot. Abban 
bíztak, csekély az esélye annak, hogy egy ilyen kicsi, családi céget 
ellenőrizni fognak. 

Alig néhány hónapja könyveltem a vállalkozást, mikor az adó-
hivatal ellenőrzést kezdeményezett az egyik korábbi év kapcsán. 
A vállalkozás – sajnálatos módon – nem élte túl a „beavatkozást”.

A tulajdonosoknak esélyük sem volt kártérítést követelni a hibák 
sorát elkövető hölgytől. Sem független tanú, sem írásos dokumen-
tum (szerződés, számla, bármilyen iraton lévő aláírás) nem állt ren-
delkezésre, mely bizonyíthatta volna a két fél kapcsolatát. 

Azt azért el kell ismerni, hogy a „NEM KÖNYVELŐ!” hölgy egy 
dolog tekintetében valóban zseni volt: zseniálisan csődbe vitt egy 
vállalkozást.



jELEnTőS AdóforInToK

Nem vagyok híve az év közben történő könyvelőváltásnak, ám itt is, 
mint az élet számos más területén, akadnak kivételek. 

Egy közepes méretű vállalkozás, egyik év szeptemberében kere-
sett meg azzal, hogy haladéktalanul másik szakemberre kívánja 
bízni cége könyvelését. Közölte, hogy jelenlegi szolgáltatójával évek 
óta elégedetlen. A felsorolt indokai alapján, valamint elszántságát 
látva úgy döntöttem, elvállalom. Egyetlen feltételem volt csupán, 
hogy a tárgyévet érintő bizonylatok helyes feldolgozását tételesen 
ellenőrzöm, mert csak így tudom nyugodt szívvel a nevemet adni az 
éves záráshoz. Bebizonyosodott, hogy ezzel nem csupán magamat 
nyugtattam meg, de komoly adóforintokat is sikerült megtakarítani 
ügyfelem számára.



Az eset egy olyan évben történt, mikor kardinális változások kez-
dődtek a bérek tekintetében érvényesíthető adókedvezményekkel 
kapcsolatban. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a foglalkozta-
tót jelentős kedvezmény illette meg alkalmazottjai után. Nem tudni 
miért, de ezek a kedvezmények korábban nem kerültek érvényesí-
tésre. Miután helyesbítettem az érintett bevallásokat, közel 1 millió 
adóforintot írt jóvá az adóhivatal ügyfelem számára. 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatban pedig olyan szakmai tévedé-
sek voltak, mely hibák adóhivatali feltárása esetén komoly, az adó-
bírság tárgykörébe tartózó kiadásokkal kellett volna szembesülnie 
a vállalkozásnak. E tekintetben, több évre visszamenőleg kellett 
korrekciókat végrehajtani, ám így a vállalkozás elkerülte a bírságot, 
mellyel százezreket spórolt.

A történet tanulságát talán az alábbiakban tudnám összegezni: 
egyrészt, a túlzott óvatosság kárt okozhat, másrészt, ha valaki azt 
érzi, hogy változtatnia kell, úgy azzal nem feltétlenül szükséges éve-
ket várnia. Érdemes hallgatni a megérzésekre!
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dr. Sallai Csilla
Dr. Sallai Kft.

Budapest

Hogy jöTT vISSZA AZ ügyféL?

Hol volt, hol nem volt, volt egy ügyfél, akinek a könyvelő hosszú 
évek óta nyújtott szolgáltatást. A cég tulajdonosai német magán-
személyek, akik havonta jöttek Magyarországra, hogy az itt működő 
ügyvezetőt ellenőrizzék, elszámoltassák.

Sok évig sikeres is volt az együttműködés, mígnem a könyvelő 
érzékelte, hogy olyan személyektől is egyre gyakrabban kerülnek be 
a könyvelésbe számlák, akik – finoman fogalmazva – nem makulát-
lan adózói múlttal és számviteli háttérrel rendelkeztek. Erre a köny-
velő cég vezetője felhívta az ügyvezető figyelmét. Az ügyvezető ezen 
a figyelemfelhíváson annyira megsértődött, hogy kirohant a német 
tulajdonosokhoz és közölte: azonnali hatállyal felmondja a köny-
velési szerződést, mert a könyvelő megkérdőjelezte az ügyvezetői 
döntéseit. Némi színészi képességnek hála, a német tulajdonost 
sikerült is meggyőznie a váltás szükségességéről. Az új könyvelőhöz 
átkerültek az anyagok. A régi könyvelő mindent pontosan, precízen 
átadott, és biztosította az ügyvezetőt, a tulajdonosokat, illetve az új 
könyvelőt, hogy mindenben rendelkezésre áll.

Telt-múlt az idő, s az ügyvezető egyre többször kereste meg a régi 
könyvelőirodát szakmai kérdéseivel kapcsolatosan:

 –  „Kellene egy főkönyvi kivonat még az elmúlt időszakról 
a banknak. Jó lenne még régebbi időszakra vonatkozó is akár, 
mert a könyvelés nem áll még úgy az adatok átvétele után, 
hogy tudjon adni aktuális főkönyvi kivonatot.”

 –  „Még mindig nem sikerült feldolgozni a nyitást, ezért kellene 
segítség ebben és ebben a kérdésben.”

 – Stb.
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A könyvelő rendre megadta a szükséges felvilágosításokat. Jöt-
tek a tulajdonosok is, s ők is a régi könyvelőhöz fordultak a jövőre 
vonatkozó tervek megtárgyalásához, mert az új könyvelő még min-
dig nem boldogult az adatok átvételével.

Időközben eljött a mérleg-fordulónap, majd közeledett a május 
31. Az új könyvelőnek el kellett (volna) készíteni a beszámolót. 
A német tulajdonosnak „gyorsan” szüksége lett volna az adatokra, 
de kiderült, hogy – igaz, hogy már májust írtunk, de – az új köny-
velő nem tudta megnyitni a főkönyvi könyvelést. Természetesen így 
a beszámolót sem tudta prezentálni. A régi könyvelő – hogy bizo-
nyítsa, ő mindenre hajlandó a vállalkozás érdekében – a német 
tulajdonossal és a magyar ügyvezetővel elment az új könyvelőhöz 
egyeztetésre. Az új könyvelő három óra hosszán keresztül „ültette” 
őket a tárgyalóban, még egy pohár vízzel sem kínálta meg a kedves 
vendégeket. A „kedves vendégek” már tovább nem bírták a vára-
kozást, s bekukkantottak a könyvelői szobába. Ott elrettentő kép 
fogadta őket: papír papír hátán, hegyekben tornyosultak az iratok, 
a kivonatok, a dossziék… Kiderült, hogy az új könyvelő a régi köny-
velőtől kapott átadás-átvételi dokumentumokat nem találja az 
iratai között, s ezért nem tudta a cég könyvelését megnyitni. Amit 
könyvelt, azt nyitás nélkül tette.

A látvány láttán, s a tények terhével a német tulajdonos feldü-
hödött, azonnali hatállyal felbontotta a könyvelői szerződést az új 
könyvelővel. Sűrű elnézések közepette kérte meg a régi könyvelőt, 
hogy a váltás utáni gazdasági eseményeket és az év végi záró téte-
leket könyvelje le, és minél gyorsabban állítsák össze a beszámo-
lót  – s „olyan szép rendben, mint ahogy azt az előző években szokták”. 

Ezek után a tulajdonos is, s az ügyvezető is biztosította a régi (azaz 
már új) könyvelőt, hogy amennyiben bármilyen kérdés vagy kétely 
merül fel a könyvelőben a vállalkozással kapcsolatosan, abban 
maximálisan partnerek lesznek. Belátták, hogy rosszul ítélték meg 
a helyzetet és rájöttek, hogy fontosabb számukra a szakmai meg-
bízhatóság, mint a hirtelen fellángolt érzelmeik. (Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy az úr az mindig úr! A német tulajdonos követ-



kező látogatása alkalmával egy malomkerék nagyságú virágcsokor-
ral pecsételte meg az új együttműködést!)

Azóta is szépen dolgozik együtt az ügyfél a régi-új könyvelővel, 
s már csak, ha viccelődni van bárkinek kedve, akkor említik meg ezt 
a kis közbenső könyvelési időszakot.
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Juhász Gabriella
Kép-Tan Könyvelőiroda

Budapest

A SZéKHELySZoLgáLTATáSBAn rEjLő 
LEHETőSégEK

A vállalkozó székhelyszolgáltatást is igénybe vesz abban a könyve-
lőirodában, ahol a cégét alapították, így tehát a „jogi-” és könyvelő-
iroda együttműködik, legalább is szimbiózisban dolgoznak.

Az ügyfél postája természetesen a székhelyre megy, ott átveszik, 
szólnak neki, hogy 1 levele jött, ezt külön nem küldik el részére. Igaz, 
ügyfél is mehetett volna a postájáért, de nem említették, hogy kitől 
jött levél, a feladó esetleg a NAV...

Ez nyár folyamán történt.
Majd egyszercsak elmegy az ügyvezető a postájáért, és a követ-

kezőket látja a levelekben (melyek természetesen a hatóságoktól 
érkeztek, és amelyeket a székhely-szolgáltató átvett):

 – KOCKERD be nem nyújtása miatt 50.000 Ft mulasztási bírság,
 – cca. 1 hónap múlva újabb levél: adószámot törölték,
 – 60 napra megjött a cégbíróság kényszertörlési végzése is.

Ekkor jött hozzánk, hogy mi is a teendője. Még ekkor sem értette, 
hogy nincs tovább, nincs mit tenni. Nem is kapott rendes felvilágo-
sítást, hogy milyen kötelezettségei vannak.

Tudjuk, vannak olyan vállalkozók, akik nagyjából értik a játéksza-
bályokat, és vannak, akiknek milliószor és szájbarágósan kell elma-
gyarázni, mik a lépései következményei. Ez persze nem baj, ettől (is) 
szép a szakmánk, az ügyfelet illik megismerni.
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Szommer Timea
Szommer Könyvelőiroda Kft.

Nagykanizsa

KönyvELéS éS BIZToSíTáSKöZvETíTéS  
EGy HELyEN

Ügyfelem 2011. november 21-én váltotta ki a vállalkozói igazolvá-
nyát biztosításközvetítői tevékenységre.

Előző könyvelőjével – elmondása szerint – 2012-ben ismerkedett 
meg, munkakapcsolat révén (a könyvelő kolléga a könyvelés mel-
lett biztosítást is közvetített). A beszélgetések alkalmával a köny-
velő említette neki, hogy foglalkozik könyveléssel is, és nagyon 
szívesen segít, nyugodtan rá lehet bízni a vállalkozás könyvelé-
sét. Ennek nagyon megörült ügyfelem, mert a kolléga csak havi 
4.000 Ft-ot kért a könyvelésért. Ezek után elindult a munkakapcso-
lat, minden dokumentáció a könyvelőhöz került, és mivel ügyfelem 
teljes mértékben megbízott benne, munkáját soha nem ellenőrizte. 
A könyvelő az egyéni vállalkozó saját ügyfélkapus kódját használta.

2014. februárjáig ügyfelem havi 4.000 Ft-os könyvelési díjat fize-
tett. Nem fizetett sem járulékot, sem SZJA-t, sem nyereségadót. 
2014. márciusában közölte vele a könyvelő, hogy fizessen neki havi 
31.000 Ft-ot. Állítása szerint azért kellett neki ezt befizetni, mert 
bejelentette alkalmazottként ügyfelemet egy saját vállalkozásába.

2014. júliusában érkezett a NAV-tól az ügyfél e-mail címére egy 
felszólító levél adóbevallás pótlására, valamint közel 600.000 Ft bír-
ság kifizetésére. Ekkor ügyfelem felkereste a könyvelőjét és számon 
kérte, aki csak gúnyosan kinevette és elzavarta. 

Ügyfelem ekkor az okmányirodában megváltozatta a belépési 
kódját és email címét, ezután jelentkezett nálam.



Pótolni kellett 2011–2012–2013–2014. júliusáig az összese beval-
lást. Ez összesen 87 bevallást jelentett. A bizonylatokat újra be kel-
lett szerezni, mert nem volt hajlandó a könyvelő visszaadni ügyfe-
lemnek. A kár 1.500.000–2.000.000 Ft. 
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Forró Katalin
Budapest

oLCSó HúSnAK…

Néhány évvel ezelőtt volt egy ügyfelem, akivel a vállalkozása kez-
dete óta együtt dolgoztam. 

Sok évig könyveltem neki, és tudomásom szerint elégedett is volt, 
de elköltöztek – bár nem túl messzire –, és ügyfelem úgy gondolta, 
hogy lakhelyéhez közelebbi könyvelőt keres.

Persze mielőtt elváltunk, még tett egy-két próbát, hogy ha enged-
nék az árból, akkor ő szívesen maradna, mert akkor bele tudná kal-
kulálni ezt a hosszabb utat is, de így sajnos nem nagyon éri meg 
neki.

Mondtam, hogy ne kérje ezt tőlem, hisz alapvetően sem dolgoz-
tam drágán neki, és hogy az én munkám attól sajnos nem lesz keve-
sebb, hogy ő messzebbről jár hozzám. A munkát ugyanolyan lelkiis-
meretesen kell ellátnom, így nem látok lehetőséget az alkudozásra.

Megértette, és békességben elváltunk. Természetesen mindent 
megfelelő módon rendezetten, naprakészen, dokumentálva átad-
tam, mert nálam ez is alapvető szempont.

Nem sok idő elteltével jelentkezett ügyfelem, hogy az új könyve-
lője igen kedvező áron könyvel neki, és hogy milyen sok ügyfele van. 
Nem is érti, hogy én miért nem könyvelek olcsóbban, hiszen sok-
kal több ügyfelem lehetne. Mondtam neki, hogy nálam nem az a cél, 
hogy minél több ügyfelet fele annyi pénzért félig-meddig könyvel-
jek, hanem az, hogy azokat az ügyfeleket, akik bizalmat szavaztak 
nekem, és megfizetik a munkámat, teljes felelősséggel, lelkiisme-
retesen, maximálisan kiszolgáljam. Nekem épp annyi ügyfélre van 
szükségem, amennyit le tudok könyvelni úgy, hogy az anyaga min-
dig naprakész, és számvitelileg rendezett, vállalható legyen.
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El is telt közel két év, nem tartottuk a kapcsolatot, nem tudtam mi 
történt vele, hogyan alakultak a dolgai, de két év elteltével egy szép 
napon megjelentek nálam a NAV munkatársai, és épp az ő cégének 
anyagát kérték számon rajtam. Nem értettem miért, hiszen elválá-
sunkkor lejelentettem a NAV felé, hogy megszűnt a megbízásom, és 
a képviseletem.

Elmondtam, hogy már két éve nincs kapcsolatunk, az ügyfél az 
anyagát elvitte, és másik könyvelőnél van. Természetesen ezt alá-
támasztottuk a megfelelő dokumentumokkal, részletes átadás-át-
vételi jegyzőkönyvvel, így – mivel a problémás időszak nem a mi 
könyvelési időszakunkban volt –, nem volt mit tenni, elmentek. Sze-
rencsére minket ezután békén hagytak, de ha nem lett volna ilyen 
alaposan dokumentálva minden, lehet, hogy még én is bajba kerül-
tem volna.

Mint utólag megtudtam, igen sok adózói mulasztás (pl.: bevallá-
sok hiánya) volt az oka az érdeklődés felkeltésének, ami úgy gon-
dolom mindenképp könyvelői felelősség. Tapasztalataim szerint az 
ügyfél együttműködő volt, legalábbis nekem nem voltak gondjaim 
vele, tehát ezeknek a hiányosságoknak más oka lehetett. Lehet, 
hogy az olcsó árba mégsem fért bele a teljes körű felelős könyvelés?
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Varga Mariann
Kneim-GM Kft.

Mosonszolnok

AZ „ELvESZETT” SZáMLATöMB

Egy Bt. tulajdonosa keresett meg, hogy a könyvelője nem adta be 
időre a bevallást, és elhozná a könyvelését. Elmondása szerint 
a cége három éve nem működik, ő pedig főállású munkahelyen dol-
gozik. Ekkor már a „papírokat” elhozta a régi helyről, de a könyve-
lője nem mondott neki semmit.

Dokumentációt csak minimálisat kaptam, az ügyfél a kéréseivel 
kapcsolatosan határozott volt. Ez így működött is egy ideig, míg 
2014-ben kapott egy véletlenszerű NAV ellenőrzést, ahol kérték 
a bevételt igazoló számláit is. Természetesen azonnal hozzám for-
dult és kérdezte, hogy mit tegyen. Én közöltem vele, hogy keresse 
elő a számlatömbjét. Mivel ő ezt nem találta, elkezdődött a kálvá-
riája. Egy ládában elhozta az összes papírjait, és elkezdtük keresni 
a számlatömbjét, de nem találtuk sehol. Én átnéztem a „papírokat”, 
a könyvelését, és kerestem a számla nyomait. Hamarosan kértem 
a vállalkozót, hogy látogasson meg egy azonnali, személyes beszél-
getésre, és kérdeztem a múltról. 

Ő elmondta, hogy a könyvelője mondta neki, hogy árulja ki 
a készleteit, ezt ő meg is tette. Erre még emlékezett is, és le is volt 
könyvelve. Utána mondta a hölgy, hogy bevétel nélkül nem lehet 
céget fenntartani. Ezek után én vázoltam neki a tézisemet: a volt 
könyvelője valószínű, hogy a vállalkozás számlatömbjéből szám-
lákat gyártott, amiket jutalékért adott el. A tulajdonos által kiál-
lított számlákat ugyanis felkönyvelte, de az utána lévők már csak 
a bevételi pénztárbizonylat alapján lettek könyvelve, így nem lát-



35

ható, kinek lett kiállítva a számla. A szigorú számadású bizonylat 
beszerzési számlája is eltűnt.

Beszélgetésünk alkalmával a cégvezető elmondta, hogy a régi 
könyvelője a saját lakásán könyvelt, és dobozokból éltek. A hölgy-
nek 4–5 gyereke volt, valamint a lánya kisgyermekével is ott élt, 
a férje pedig italozó életmódot folytatott. Mesélte, hogy volt olyan, 
amikor ment hozzá, hogy a folyosón alig fért el a dobozoktól, ame-
lyekből lógtak ki a ruhák, valamint ott szaladgáltak a gyerekek is. 

A NAV lezárta a vizsgálatot, megállapítva a tömb hiányát. Ezzel 
átadják egy másik osztályra az ügyet. Én megkérdeztem, hogy mit 
várhat az ügyfelem. A hivatalos tarifa 0–250 eFt/oldal. Felállítot-
tam egy képletett: 43*250.000 = 10.750.000 Ft, mivel 7 db számla 
nyomon követhető a könyvelésben, és „csak” 43 hiányzik. Amikor 
ezt közöltem az ügyféllel, akkor azt is hozzá tettem, hogy ha csak 
 10%-on bírságolják, az akkor is több, mint 1 MFt, és az nagy „kegy” 
lenne a NAV részéről. A válaszát, ha megengedik, nem írom itt most 
le. Ez mind karácsony előtt volt és még folyamatban van az ügy.

Tanulság: a külső körülmények is árulkodó jelek, és hinni kell 
nekik. Meg kell nézni, hogy kiben és menyire bízok meg. 
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Horváth Viktória
Kon-Tax 2003 Bt.

Székesfehérvár

ELTűnT KönyvELő ESETE

2013 nyarán szinte tömegével érkeztek új ügyfelek, akik mind ami-
att kerestek meg, hogy az előző könyvelőjük „eltűnt” és nem adta 
le a mérleget, bevallásokat. Mindegyik úgy érkezett hozzám, hogy 
nejlonszatyorban hozta a le nem fűzött bizonylatokat, mondván, 
a könyvelő fia ezt az anyagot adta nekik vissza, de azt is hiányosan, 
a bizonylatoknak csak egy része van meg.

A könyvelő egyébként nagy ügyfélkörrel rendelkezett, minden 
ügyfél úgy ismerte, hogy profi a szakmájában. Hirtelen tűnt el, és 
még a gépeit is lefoglalta a rendőrség. Állítólag börtönbe került.

Az anyagok állapota siralmas volt, semmi nyoma nem volt 
annak, hogy bárki is foglalkozott volna vele, az ügyfelek adogat-
ták össze az áfa bevalláshoz a számokat. Kizárólag ügyfelek által 
kockás papíron kidolgozott könyvelési listákat kaptam, és „termé-
szetesen” könyvelési díjról szóló számlát nem senkinél sem talál-
tam.



A MEnő KönyvELőIrodA ESETE

2014-ben megkeresett egy cégcsoport, hogy átvenném-e a könyve-
lésüket, mert az előző könyvelővel nincsenek megelégedve. Azt hit-
tem, csak a szokásos okok miatt elégetlenek: nem kapnak elég tájé-
koztatást, esetleg drágának találják, stb. Elvállaltam – mivel más 
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vonalon már régóta ismertem őket –, az ajánlatomat elfogadták és 
elmentem megnézni az anyagot.

Június végén a 2013-as beszámolók még nem kerültek leadásra, 
mert a könyvvizsgáló nem adta meg az elfogadó záradékot. Nem 
véletlenül: hetekig járt a könyvelőkhöz, több oldalas listákat készí-
tett, hogy miket kell javítani, milyen hiányosságok vannak. Ezek 
olyan hiányosságok voltak, amivel egy mérlegképes könyvelői 
vizsgán simán buktatnak (év végi devizás tételek átértékelése tel-
jes egészében hiányzott, aktív-passzív elhatárolások között nem 
tudtak különbséget tenni, stb.). Hab a tortán, hogy 2013-ban volt 
átfogó ellenőrzés a cégcsoport több tagjánál a korábbi évek vonat-
kozásában, mindegyik ellenőrzés milliós büntetéssel zárult, többek 
között az év végi átértékelések hiánya miatt, illetve a fejlesztési tar-
talék téves értelmezése miatt. Ettől függetlenül szépen kiszámláz-
ták az ellenőrzésről a szolgáltatási díjukat. Észrevételezni vagy fel-
lebbezni nem is volt értelme, annyira egyértelmű volt, hogy jogosak 
az adóhivatal megállapításai. A könyvelőiroda akkor szóban meg-
ígérte, hogy a felelősségbiztosításuk terhére megtérítik a büntetés 
egy részét a cégcsoport felé, azonban erre a mai napig nem került 
sor, arra hivatkoznak, hogy ha a szerződést nem bontották volna fel 
velük, akkor megtennék, így viszont már nem, és ha a cégcsoport 
gondolja, akkor pereljen.

Itt még nem ér véget a történet, ugyanis a beszámolókkal kap-
csolatban közölték, hogy csakis abban az esetben fogják javítani 
a hibákat és végre összerakni egy normális beszámolót – már bőven 
a határidőn túl – ha ezt nekik külön megtérítik, mert az ő könyve-
lési díjuk nem tartalmazza a javítások költségeit, mivel ők mindent 
megcsináltak. Az, hogy a könyvvizsgáló beleköt, és emiatt korri-
gálni kell, az már plusz szolgáltatás. Egészen elképesztő! Végül le 
lettek adva a beszámolók és a TAO-bevallások, de az iparűzési adó 
bevallások egy része már nem, illetve nem megfelelő adatokkal. 
Nyár óta folyamatosan javítottam és küldözgettem a hiányzó vagy 
javított bevallásokat az önkormányzatoknak, mert már ez sem tar-
tozott bele a szolgáltatásukba. 
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Egyébként egy viszonylag nagy irodáról van szó, a honlapjuk 
alapján nekem vérprofinak tűnnek, mondjuk egy weboldal sok min-
dent elbír…. A cégcsoportot könyvelő alkalmazottak egymásnak 
adták a kilincset, talán emiatt volt ilyen káosz a könyvelésben, amit 
egyébként még a mai napig sem sikerült teljesen kibogozni. Ami 
a legjobban felháborított: ő előttük egy könyvelő hölgy egyedül csi-
nálta a teljes cégcsoport könyvelését, akit ők simán „sufnikönyvelő-
nek” tituláltak, mert nem puccos irodában dolgozott, hanem  „csak” 
otthon könyvelt. Amit viszont ő csinált, az pontos, precíz munka 
volt, a nyitáshoz vissza kellett nyúlnom az ő listáihoz, mert ott még 
követhető volt minden. A történet vége: a cégcsoport tulajdonosa 
inkább már minden külön költséget és bírságot kifizetett, csak mie-
lőbb szabaduljon tőlük. 
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Fülöp Olga
EDOL-SZÁM Kft.

Szigetszentmiklós

A vIdéKI váLLALKoZó, AKI TöBB SZáZEZrES 
BírSágoT KApoTT KönyvELőjE MIATT 

2014 januárjában megkeresett egy alanyi áfa mentes Kft tulajdo-
nos hölgy azzal, hogy ő nemrég költözött fel Pécsről Budapestre, és 
könyvelőt szeretne váltani. Leültünk beszélgetni, és rögtön kiderült, 
hogy már 300.000 Ft-os bírságot kapott a be nem küldött 2013. évi 
beszámoló miatt.

Ekkor gyorsan elkezdtünk dolgozni az ügyön, felvettük ügyfél-
kapun a céget, hogy lássuk mi a helyzet. „Természetesen” a társa-
sági adóbevallás sem volt beküldve, majd kiderült, hogy a járulékok 
bevallása sem volt teljesen szabályos. Valamilyen szinten szerencse 
volt, hogy tudtunk még kommunikálni a régi könyvelővel, aki hosz-
szas rábeszélés után beküldte a bevallást februárban. Konkrétan az 
utolsó pillanatban, ugyanis az adóhatóság már kiküldte a levelet 
az adószám törléséről. Az volt a szerencse, hogy amikor az ügyfél 
megkapta, azonnal hívta a levélen szereplő ügyintézőt, hogy köz-
ben közzétételre került a mérleg, úgyhogy így megúszta a törlést. 
De a bírságot természetesen be kellett fizetnie, amit szerződés hiá-
nyában sajnos nem tudott a könyvelőn behajtani...

Miután elkezdtem mélyebben beleásni magamat a cég életébe, 
kiderült, hogy szinte semmi sincs rendben. A mérleg szabálytalanul 
van kitöltve, a társasági adóbevallás szintén. A kapott főkönyv nem 
is egyezik a mérleggel, az iparűzési adó bevallást pedig csak több 
körön keresztül sikerült feldolgoznia az önkormányzatnak. Ráadá-
sul novemberben jött a bírság tőlük is, a késve beküldött iparűzési 
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adó bevallás miatt. A kedves könyvelő egyébként állítólag az összes 
anyagot postázta, aminek természetesen azóta nyoma sincs...

Tehát csak imádkozni tudunk, hogy a cég ne kapjon egy ellen-
őrzést, mert nem fogjuk tudni prezentálni a kb. 2,5 év bizonyla-
tait. A legszebb még az egész történetben, hogy a járulékbevallá-
sok önellenőrzése után természetesen az előző SZJA bevallásban 
is találtunk hibát. Konkrétan hasraütés-szerűen voltak benne 
beállítva dolgok, amiről az ügyvezetőnek papírja se volt. Ezt is kb. 
1 hónapba telt rendbe tenni, de végül csak sikerült.



AZ EváS váLLALKoZó ESETE  
AZ „IngyEn” doLgoZó KönyvELővEL

2014 októberében keresett meg egy hölgy, egy evás betéti társaság 
beltagja azzal a problémával, hogy kapott egy szép kis büntetést és 
nem tudja utolérni a könyvelőjét. A büntetésről időközben kiderült, 
hogy nem 120.000 Ft, hanem már 370.000 Ft, ugyanis előkerült még 
másik két bírságról szóló levél is. A könyvelő, miután nagy nehezen 
sikerült elérni, annyival zárta le a témát, hogy ő nem könyvel töb-
bet, minden ügyfelének feladta az anyagát postán (szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy ez legalább megérkezett), kezdjenek, amit 
akarnak. Amikor pedig szóvá merte tenni az ügyfél, hogy mégiscsak 
az ő hibájából kapta a büntetést, még a könyvelőnek állt feljebb, 
és próbálta megzsarolni. Persze alaptalanul, de mivel még szerző-
désük se volt, ráadásul teljesen ingyen vállalta a könyvelést, így 
a hölgy nem sok mindent tudott tenni. Ráadásul a könyvelő erre 
hivatkozva közölte, hogy ő szívességből vállalta el, és örüljenek, 
hogy egyáltalán minimálisan is foglalkozott anno a céggel, hiszen 
a fizetős ügyfelek mégiscsak előrébb valók.

Lényeg a lényeg, hogy a Bt-t valami oknál fogva kidobták, vagy 
kiléptették az evából 2013. év végével (természetesen utólagosan, 
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visszamenőlegesen), és most negyedéves áfás. Így az első féléves 
hiányzó áfa bevallások miatt kapta az egyik büntetést, majd most 
az újabbat a 2014. 02. 25-ig be nem adott EVA bevallás miatt. Min-
den hiányzó bevallás pótlásra került, ezáltal megakadályoztuk 
a nagyobb bajt (pl. adószám felfüggesztés, törlés), de sajnos a bün-
tetésekkel nem sokat tudunk tenni. Szeretnénk elérni legalább egy 
részletfizetést a bírságra. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, tudván 
azt, hogy egy nem működő cégnek a mérlegét nem biztos, hogy 
annyira  „bizalommal” fogja fogadni az adóhatóság.

Azt hiszem ez egy nagyon tanulságos történet, és mindenki, aki-
nek szívességből, barterrel vagy nagyon olcsón könyvelnek, az ezek 
után erősen el fog gondolkodni azon, hogy vajon megéri-e kockáz-
tatni…
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Szabó Margit
Euro Abacus Kft.

Komárom

AZ ELfogLALT ELőZő KönyvELő

2014. áprilisában megkeresett egy Kft. könyveléssel kapcsolatosan, 
közös ismerős ajánlott nekik. Megegyeztünk, a szerződést aláírtuk. 

A könyvelőváltás indoka az volt, hogy sikerült összeszedniük 
635 eFt bírságot a 2012-es évi, el nem küldött beszámoló miatt. 
Az adószám törléséről kiküldött határozatnál szakadt el a cérna az 
ügyvezetőnél, azt nekem már sikerült igazolási kérelemmel vissza-
vonatnom. 

Az előző könyvelő hölgy ígéretet tett arra, hogy összerakja az 
anyagot úgy, ahogy azt kell és a 2013-as beszámolót elküldhetem 
(ez az ügyvezető kérése volt, mert nem bízott már meg a hölgy-
ben), ő küldi hozzá az analitikákat, főkönyvi kivonatot, stb. Kaptam 
1 db főkönyvi kivonatot, melyből az derült ki számomra, hogy az év 
talán le van könyvelve, de nincsenek nyitó adataim. A beszámoló 
elment, felelősséget nem vállalok rá. Ma 2014. decemberében sincs 
nálam több anyag, mint májusban. A hölgy mindenféle indokokra 
hivatkozva – főzés, beteg szülők ápolása, koszorúkészítés (novem-
ber 1-jére), stb. –, nem adja vissza az anyagot. 

Levelet írtam neki, amiben kértem, hogy legyen szíves segítsen 
azzal, hogy az anyagot visszaadja, a levél az „átvételt megtagadta” 
jelzéssel jött vissza. 

Az ügyvezető felszólította személyesen többször is, eredmény 
semmi.

Természetesen jönnek elő a hiányosságok sorban, pl. helyi adó 
bevallások visszamenőleg 3 évre nem lettek elküldve.
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Az ügyvezető adott neki egy pendrive-ot, hogy másolja rá a köny-
velést, mert én is azon a könyvelő programon dolgozok, amin ő, de 
a pendrive eltűnt. 

Jön a 2014-es év zárása, és tanácstalanul állok, hogy is kezdjem 
el a könyvelést, tárgyi eszköz analitika, pénztár analitika, egy ren-
des főkönyvi kivonat nélkül.

Miért vannak ilyen „könyvelők” a szakmában? Miért nem lehet 
ellenük tenni semmit? Tanácsom az lenne, hogy az ügyvezetőket 
igenis érdekelje a könyvelés, legalább olyan szinten, hogy néha kér-
jen adatot pénztár egyenleg, eredmény tekintetében, és ha nem 
kap megfelelő tájékoztatást, gondolkozzon el, hogy jó könyvelővel 
áll-e kapcsolatban. Szerződés a könyvelővel, és számla tőle szintén 
fontos szerintem; felelősségbiztosítás is, bár azt nem hangsúlyo-
zom, mert nem mindenki ért velem egyet (nekem van). 
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Eszenyi Ágnes
Audit-Line Kft.

Budapest

réMáLoM A BéCSI uTCáBAn

2-3 évvel ezelőtt történt, hogy egy jól menő belvárosi ügyvédi iroda 
képviseletében megkereste társaságunkat az egyik tulajdonos ügy-
véd azzal, hogy szeretne könyvelőt váltani.

Elmesélte, hogy az ügyvédi iroda „EVÁ”-s vállalkozásként műkö-
dött az adott évben, de túllépték az értékhatárt, így vissza kellett 
térni a társasági adózásra. Tudomása szerint a dolgok rendben 
mennek, a könyvelővel nem voltak komoly problémák, az evás idő-
szak és az áttérés lezárult, a bevallások beadásra kerültek.

Kérdésünkre, hogy akkor miért akar könyvelőt váltani, a már sok-
szor hallott választ kaptuk:

„Valahogy megrendült a bizalom a könyvelőben, volt 1-2 kérdés, 
amire nem tudott választ adni, többször előfordult, hogy nem lehe-
tett telefonon elérni a hölgyet.”

Igent mondtunk a felkérésre és az előre egyeztetett időpont-
ban megjelentünk az előző könyvelő irodájában, hogy átvegyük 
az anyagokat. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a könyvelő iroda az 
V. kerületben, azaz Budapest egyik kiemelt, belvárosi kerületében 
volt, ahol az ember eleve egy megbízható magas színvonalat fel-
tételez.

Az első meglepetés akkor ért bennünket, amikor a megbeszélt 
időben a hölgy nem volt sehol!

Hosszas telefonálás után végre előkerült, és beléptünk az irodá-
jába.
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Ekkor ért bennünket a következő meglepetés. Na nem azon 
lepődtünk meg, hogy egyedül dolgozott, hanem azon az áttekint-
hetetlen káoszon, papír hegyeken, ami az irodában uralkodott.

Az előzetes megbeszélés ellenére az átadandó anyagok nem vol-
tak összekészítve, ezért a könyvelő össze-vissza rohangált, hogy az 
iroda legkülönbözőbb helyeiről elővarázsolja az általunk kért papí-
rokat. A „Milyen papírokat szeretnének elvinni?” kérdéséből arra 
következtettünk, hogy fogalma sincs, mit kell ilyenkor átadni.

Mikor összegyűlt egy kupac anyag, jeleztük, hogy szeretnénk 
kapni egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, mire a válasz: „Én olyat 
nem szoktam írni!”.

Erre mi: „Akkor itt az ideje, hogy új szokásokba kezdjen, mert mi 
ragaszkodunk hozzá.”

Ekkor fagyott le a hölgy műmosolya, és nyíltan ellenségessé, 
támadóvá vált.

Természetesen mi továbbra is higgadtak maradtunk, és a tudo-
mására hoztuk, hogy a jegyzőkönyv nélkül nem hagyjuk el az iro-
dáját.

Kénytelen-kelletlen bekapcsolta számítógépét, de asztalán olyan 
magasan állt a papír halmaz, hogy a monitor alig látszott ki a papír 
kupacok mögül. Végül nagy morogva elkezdte írni a jegyzőkönyvet, 
amit gyakorlatilag mi diktáltunk neki a felhalmozott dokumentu-
mok alapján. 

A könyvelő hölgy akkor esett ki az addigi felsőbbséges, lekezelő 
szerepköréből, amikor a munkavállalók személyi papírjait és a bér-
kartonjait kértük, de közölte, természetesen minden megvan a szá-
mítógépben, csak kinyomtatni nem szokta.

Erre picit megnyugodtunk és mialatt a bérkartonokat elkezdte 
kinyomtatni, megbombáztuk a következő kérdésünkkel:

 „Ugye külön dossziéban vannak a cégpapírok és a szerződések?”
Válasz: „Természetesen ezek a papírok a cégnél vannak, nekem 

erre nincs szükségem, és helyem sincs rá, hogy tároljam.”
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Mi csak összenéztünk a munkatársammal, de nem szóltunk egy 
szót sem, mert ez volt az a pont, amikor felmértük, hogy itt kár min-
den szó.

Végül megkaptuk a „bérkartonokat”. Nos, természetesen itt sem 
kellett „csalódnunk”, hiszen a kartonoknak nevezett papírok egy 
Excel táblázatban házilagosan beparaméterezett munkalapok vol-
tak, melyekről később derült ki, hogy tele vannak számolási hibával.

Az „átadás-átvétel” folyamata ettől kezdve nagyon felgyorsult, 
mert csak arra koncentráltunk, hogy a könyvelő irodában létező, 
fellelhető összes dokumentumot magunkhoz vegyük.

Az irodánkba visszatérve elkezdődött a papírok áttekintése, 
rendszerezése, átfűzése.

Megállapítottuk, hogy a tárgyévi számfejtések teljességgel hibá-
sak voltak, így az összes munkavállalót berögzítettük a bérszám-
fejtő programunkba és újra számfejtettük az egész évet, természe-
tesen a járulék bevallásokat is önellenőriztük minden hónapra.

A bérek után következett a korábbi könyvelés áttekintése, mely-
nél hamar kiderült, hogy az evás időszakot a kolléganő 09.30-ra 
zárta le, erre a fordulónapra összeállította a mérleget és beküldte 
a társasági adó bevallást is.

Sajnos a kolléga figyelmét elkerülte az az apróság, hogy a jogsza-
bály nem dátumhoz, hanem értékhatárhoz köti az áttérési kötele-
zettséget. Ezért a negyedév utolsó napjára elkészített dokumentu-
mok minden szempontból helytelenek voltak. Természetesen ész-
revételünket jeleztük a tulajdonosok felé, akik kérték, hogy „tegyük 
tisztába” a céget.

Az átadásra került okmányok közül sok olyat találtunk, ami csak 
külön nylonban volt, de a könyvelésben nem szerepelt, viszont lát-
hatóan voltak olyanok is, amik hiányoztak a könyvelésből, ezeket 
pótlólag be kellett kérni a partnerektől.

A vevő/szállító analitika valótlan volt, tárgyi eszköz nyilvántar-
tása, kartonok nem voltak.

Nem sokkal az után, hogy szembesültünk ezekkel a problé-
mákkal, bejelentkezett az adóhivatal, kijelölte a vállalkozás 3 évét 



47

átfogó vizsgálatra, melyben szerepel az evás időszak és az áttérés 
időszaka is.

Az értesítéstől kezdődően 2 hetet kaptunk a helyszíni vizsgálat 
megkezdéséig, így azonnal megkezdődött a versenyfutás az idővel, 
ami persze túlórákat, éjszakázásokat jelentett.

Újra kellett könyvelni az adott évet addig a napig, amíg tényle-
gesen értékhatárt lépett a vállalkozás, ez az eredetileg bevallott 
09.30-a helyett, 08.17-e volt. El kellett készíteni az evás időszak 
lezárását, az áttérést a társasági adóra, majd a társasági adó hatá-
lya alatt lekönyvelni év végéig a bizonylatokat, egyeztetni a követ-
kező évi könyveléssel, hogy az áthozott nyitó adatok helyesek-e.

Természetesen minden időszakra és minden adónemre beadott 
bevallást önellenőrizni kellett.

A helyszíni vizsgálatra érkező revizorokat – akik, itt szeretném 
megjegyezni, hogy nagyon megértőek és segítőkészek voltak –, 
azonnal tájékoztattuk a fennálló problémáról és hozzájárulásukat 
kértük, hogy beadhassuk a 23 darab önellenőrzést.

Természetesen hozzájárultak, hogy az önellenőrzéseket beadjuk 
és a feldolgozás idejére „türelmi időt” hagytak, így biztosítva, hogy 
a folyószámlán átvezetésre kerüljenek az önellenőrzések.

Persze mondani sem kell, hogy ebben a mennyiségben benyúj-
tott önellenőrzést a NAV rendszere sem tudta kezelni, összeakadtak 
a bevallások, így kb. 2,5 héten keresztül minden nap, napi több órán 
keresztül „lógtunk” a telefonon, próbáltunk egyeztetni a bevallás 
feldolgozási osztállyal, az adóalany nyilvántartási osztállyal, hogy 
a rendszerben helyesen tudják szerepeltetni az önellenőrzéseket.

Nem húzom tovább, (pedig még bőven lehetne ragozni) de sike-
rült megoldanunk a problémát és a revízió végén egy megállapítás 
nélküli, vizsgálattal lezárt időszakról szóló jegyzőkönyvet kaptunk.

Utólag bevallom, ebben még mi sem reménykedtünk, annyira 
elkeserítő volt a helyzet a munka megkezdésekor.

Az önellenőrzések eredményeként a cég tulajdonosainak össze-
sen 1.705 e Ft adókülönbözetet és 184 e Ft önellenőrzési pótlékot 
kellett megfizetniük.
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Barnuczné Magyar Zita
Barnucz és Társa Kft.

Siófok

Cég MEgSZünTETéSE

Évekkel ezelőtt megkeresett egy Svájcból hazatelepült idősödő úri-
ember, hogy segítsek neki a rég nem működő cégét megszüntetni.

Az első találkozás alkalmával kiderült, hogy az előző könyvelője 
nem nyújtotta be év közben a bevallásokat, és az év végi záró beval-
lásokat sem. 

A Kft. emiatt felszólítást kapott a bevallások pótlására.
Az APEH felé reagáltunk, hogy a könyvelő nem adta még ki 

a papírokat, emiatt kérünk halasztást a bevallások benyújtására. 
A halasztást megkaptuk. Minden hónapban meg kellett kérvényez-
nünk a halasztást, de csak 3 hónapig kaptuk meg, majd elkezdték 
kiküldeni a bírságokat.

A Kft. ügyvezetője próbálta telefonon és személyesen is meg-
keresni az előző könyvelőt, de nem járt sikerrel. Tanácsunkra fel-
jelentést tett a rendőrségen, mivel az előző könyvelő nem tarthatja 
magánál semmilyen esetben sem a Kft. iratanyagát.

Az ügy végéig az összes bírság 1,5 millió forintot tett ki, melyet 
bírósági úton is kértünk az előző könyvelőtől. A bíróság megítélte 
a kártérítést, melyet nem tudtak behajtani, mivel a rendőrség sem 
járt sikerrel. A Kft. ügyvezetője kérte a cégbíróságot, hogy felszámo-
lási eljárás keretében szüntesse meg a céget.
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nEMZETKöZI fuvAroZó 
Egy nemzetközi fuvarozásban jártas Kft. ügyvezetője keresett meg 
ajánlás útján.

Beszélgetésünkre hozott magával egy főkönyvi kivonatot, mely-
nek átnézése során már sok hiányosságra fény derült. 

 – A Kft. kb. 10 éve üzemelt, árbevétele alapján könyvvizsgálati 
kötelezettség alá esett. Az előző könyvelője plusz pénzt kért 
a könyvvizsgálatért. (A könyvvizsgálónak függetlennek kell 
lennie a könyvelőtől és a Kft-vel kell szerződésben állnia.)

 – A forint, euró és egyéb forintnemeket egy számlán vezette. 
Megkérdezném Önöket, vállalkozókat, hogy Önök hogyan 
adják össze a 2.000 eurót és a 3.000 Ft-ot?

 – A fuvarozásban ki lehet adómentesen HAVONTA fizetni 
100.000 forintig a kilométer megtakarítást. Az előző könyvelő 
negyedévente számfejtette le ezt a kifizetést (így már teljes 
mértékben adóköteles lett volna).

 – A vevő kiegyenlítéseknél az „A” partner kifizetését a „B” part-
ner számlájához egyenlítette ki, mert ugyanaz volt az összeg.

 – Az előző könyvelő nem számolta el a külföldi tankolásokat, és 
még sorolhatnám.

Az ügyfél megkért, hogy tegyem rendbe a könyvelési anyagát, 
melyért óradíjat számoltam fel, megegyezés alapján.

A Kft. anyagát két könyvelő és egy könyvvizsgáló nézte át és 
tette rendbe. Ez több százezer forintjába került a cégnek, azonban 
azóta sikeresen és hiba nélkül megy át az utólagos ellenőrzéseken. 
Az APEH az általunk rendbe tett anyagot is azóta levizsgálta, és nem 
talált benne semmit.
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Karsainé Inczédy Ildikó
M+I Bt.

Leányfalu

ELSZáMoLHATó KöLTSégEK

Történt kb. 15 évvel ezelőtt, amikor egy kis Kft-nek könyveltünk, aki 
a garázsában pólókat nyomott. 

Az egyik hónapban a számlái közé becsempészte a 260.000 Ft–os 
fogsorkészítésről szóló számlát.

Felhívtam telefonon, hogy tévedésből leadta a fogsor számlá-
ját, erre válasz: az nem tévedés. Tájékoztattam, hogy ezt nem lehet 
elszámolni, mivel ez nem a vállalkozás érdekében felmerült költ-
ség. Erre ő teljesen kikelt magából. Ordított, hogy én ezt miért nem 
tudom elfogadni és nekem kötelességem ezt az APEH-nek úgy meg-
magyarázni, hogy jó legyen. Ezért tart könyvelőt. Közöltem vele, 
hogy ez képtelenség. Erre ő azonnal összeszedte a számláit és fel-
mondott. Azt mondta, hogy keres olyan könyvelőt, aki nem kötek-
szik ennyit, és lekönyveli minden számláját.



A MunKA BECSüLETE

Egy egyéni vállalkozóval történt az eset, aki reklámtáblákat készí-
tett, majd kihelyezte az autópályák mellett a szántóföldekre.

Nagyon sokat dolgozott, jött a sok megrendelés, és persze jött 
a pénz is. Azonban mindig minden pénzt elköltött a vállalkozására, 
adókra sosem jutott. A hátralékok felhalmozódtak, így nagyon 
eladósodott, a végrehajtók látogatták. Még ekkor is azt mondta, 



hogy ha valaki kijön hozzá, kiviszi a szántóföldre hajnal 4 órakor és 
megmutatja, hogy itt dolgoznak az emberek. Itt nincs lopás, ő min-
dent tisztességesen csinál. Szentül meg volt győződve, hogy neki 
elengedik az ÁFA tartozásokat, mert ő rendes vállalkozó.
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Balaskó Gyöngyi
Kanizsa-Szám Kft.

Nagykanizsa

A nEHEZEn ELérHETő KönyvELő

2008. nyarán felkeresett egy egyéni vállalkozó, hogy baj van a köny-
velőjével, vállalnám-e a könyvelését.

Elmondta, hogy nemrég kapott értesítést az (akkor még) 
APEH-tól, miszerint nem ment be az ÁFA bevallás (akkor még éves 
gyakoriságú), és a 2007. évi SZJA bevallás sem. Felkereste a köny-
velőjét, ám jó ideig sem telefonon, sem személyesen nem tudta 
elérni. Amikor végre sikerült, a könyvelő azt monda, hogy beadta 
a bevallásokat, nem tudja mi a gond. Persze ez kérdéses volt, utó-
lag nem lehetett visszanézni, hogy mikor történt meg, mert csak 
a „késett bevallás” szövegből derült ki a kései bevallás ténye, illetve 
az APEH felszólításból. Megbeszéltük, hogy minél hamarabb hozza 
el a könyvelőtől a korábbi, illetve a tárgyévben már leadott anya-
gokat. Újabb hónapok teltek el, míg sikerült megszerezni ezeket. 
2008. november 7-én kapta meg, és hozta el a könyvelési iratokat, 
ekkor indult a rémtörténet következő fejezete.

A hozzám elhozott anyagokat egy átlapozásos módszerrel át 
szoktam nézni, illetve legalább az előző évi bevallásokat és levele-
zést ki szoktam mazsolázni, amiből egy előző évi bevallási dossziét 
készítek – ez lesz az én indulási anyagom – folyószámla kivonattal, 
törzzsel.

Az első átnézéskor már kiderült számomra, hogy a pénztárkönyv-
ben szereplő ÁFA összege nem egyezett meg sem az eredeti, sem az 
önrevíziós bevallással.

Újbóli könyvelést beszéltünk meg, az egész előző évi anya-
got feldolgoztam, lekönyveltem. Akkor érte a vállalkozót derült 
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égből villámcsapás. Az eredeti ÁFA bevallás 179.000 Ft-ról szólt, 
amihez  -161.000 Ft önrevízió került beadásra, tehát 18.000 Ft-os 
éves ÁFA került bevallásra. Ehhez képest a tényleges ÁFA összege 
1.317.000 lett, tehát a kötelezettség növekedés 1.299.000 Ft volt, 
ehhez jött az önrevíziós pótlék 124.000 Ft-os összege. Már a máso-
dik negyedévben átment volna havi bevallónak. Az önrevíziós pót-
lék is lehetett volna kevesebb, ha időben sikerült volna „visszasze-
rezni” a könyvelési anyagot (már rendőrségi feljelentést fontolgat-
tunk).

És akkor még arról nem beszéltem, hogy az adófolyószámlák 
nem egyeztek, a kötelező nyilvántartások is hiányoztak, gyakorla-
tilag semmi nem volt rendben, ugyanakkor a könyvelési díja koráb-
ban magasabb volt, mint a miénk…

Szóval 2008. karácsonyára a vállalkozó kapott könyvelőjé-
től  „ajándékba” 1.423.000 Ft-os APEH tartozást. Mivel ezt „termé-
szetesen” nem tudta egy összegben befizetni, még késedelmi pót-
lék is keletkezett a következő évben.
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Lepsényiné Strausz Ildikó
Multikontír Kft.

Budapest

A KönyvELőI „jó” TAnáCS,  
AvAgy A nAgy öSSZEBoronáLáS 

Körülbelül két éve könyvelem ezt a Kft-t, melyről ez a tanmese szól. 
Egy nagyobb könyvelőirodából lavírozott át hozzám. Abban a köny-
velőirodában általában nagyobb cégeket könyveltek, ezért az ügy-
fél egy idő után úgy érezte, hogy ő itt már nem fontos, mert picike, 
így került hozzám.

Mikor megismerkedtünk, kicsit megnyugodva vettem át a köny-
velést, mert év közben egy összeolvadás miatt könyvvizsgálat is tör-
tént a cégben. Gondoltam, nagy galiba nem lehet. Nagyot tévedtem.

Először is nem értettem, hogy miért jó, hogy beolvad egy arány-
lag kicsi cégbe egy másik kicsi cég. Mindkettő nyereséges, nem sok 
értelmét láttam.

Kiderült: azért jó, mert a másiktól (a beolvadótól) nem tudnak 
másképp megszabadulni, hiszen a végelszámolásnak épeszű ember 
nem fut neki. Mindkettő cég ugyanannál a könyvelőirodánál köny-
veltet, így logikus volt, hogy összehozza őket. Ami meglepő volt: 
átvett egy olyan mennyiségű készpénz állományt, amitől az életben 
nem fog tudni megszabadulni (a könyvelő tanácsa: mivel van bent 
egy kisebb összegű, de nagyon régi tagi kölcsön, így meg lehetne 
oldani a visszafizetését). 

A 2013-as év zárásánál még nem sok minden derült ki a fenti 
malőrön kívül, a NAV folyószámla nagyjából rendben volt. 

Aztán a 2014-es év végén egyszer csak megjelent a Budapesti 
Önkormányzat inkasszója a Kft. bankszámláján. És rögtön siker-
rel is jártak: 80 e Ft-ot sikerült kaszálniuk. Az ügyvezető gyorsan írt 
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egy levelet, hogy vizsgálják felül az összeget, hiszen a beolvadónak 
nem lehet tartozása. Az év végi egyeztetésnél ez azért nem derült ki 
részemre, mert a főkönyvi kivonatban sehol nem szerepelt Buda-
pest, ugyanis a cég Pest megyei. Átnéztem, a beolvadó cég főkönyvi 
kivonatában sehol nem volt ilyen tartozás.

A felülvizsgálat megtörtént, de kiderült: sajnos jogos a 440 e Ft-os 
iparűzési adó és késedelmi pótlék követelés, ugyanis a beolvadó 
cégnek soha nem szóltak, hogy van ilyen adó is. És soha nem is fize-
tett ilyen jellegű adót. A bevallást beadta ugyan a könyvelőiroda, de 
nem könyvelte le az adót.

A másik hiba is nemsokára kiderült: bejelentkezett egy telefonos 
cég is, hogy a beolvadó cég részletre vett telefont, és se a részlete-
ket nem fizeti, se a telefonköltségeket. A szállítón szintén ugyanaz 
volt a helyzet: a beolvadó cég főkönyvi kivonata nem tartalmazott 
szállítói tartozást. 

Egyelőre itt tartunk: az ügyvezető rohangál, és a haját tépi.
Mit veszített ezen a döntésén? 
Az iparűzési adót talán meg tudjuk úgy oldani, hogy az adót kifi-

zeti, és megpróbáljuk a késedelmi kamatot elengedtetni. Ez még 
folyamatban van, de az adó így is 285 eFt.

A telefonos cégnél még folyamatban van a döntés, még az össze-
get sem ismerjük. Itt talán annyi szerencsénk van, hogy a régi tulaj-
donos ezt hajlandó kifizetni.

De a legszebb dolog: lehet, hogy ezek a tételek miatt bukja a Szé-
chenyi hitelét is, ami a likviditásában nagy szerepet játszik.

Amiért én egy kicsit bosszús vagyok, az mindkét tétel. Hiszen 
mindkettő kb. 10 perc munkát igényel: az önkormányzatnál az 
ember lánya így is, úgy is megfordul. Nagyon segítőkészek szok-
tak lenni. A szállító már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ha a köny-
velő nem kapja meg a számlákat, akkor nem tud vele mit kezdeni. 
De úgy gondolom, hogy ezt az ügyféltől is meg lehetett volna kér-
dezni (mondjuk egy teljességi nyilatkozat keretében).

És mi vár még rá? Én úgy gondolom, hogy további nagy meglepe-
tésekre számíthat. Ugyanis előbb-utóbb megnézi a NAV egy átfogó 
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ellenőrzés keretében a vállalkozást (mindig is szerették az összeol-
vadást, szétválást, kiválást). Ennek során, amiért biztosan nem fog-
ják megdicsérni, az a pénztárkezelés.



ELAdTAM A TárgyI ESZKöZöMET! 

A történet még 2009-ben kezdődött, mikor egy osztálytalálkozón 
kiderült, hogy egy volt osztálytársam felesége ügyvédként nem 
talál épkézláb könyvelőt. Nem gondoltam volna, de megkeresett 
a hölgy, aki igen lelkesen továbbajánlott a kollégáinak. Mindany-
nyiukkal igen kellemes a munkakapcsolat, sőt baráti kapcsolat is 
kialakult.

Egyik év nyarán nagy lelkesen hív egyikük, hogy képzeljem 
el, végre sikerült eladnia a kb. 4 éve beszerzett nagy szekrényét. 
Kidobni nem akarta, már évek óta kerülgeti, mert sehová nem illik. 
Hogyan számlázza ki, és milyen adókra számítson ez ügyben?

Mivel nemrég csináltam az évzárását, így kicsit meglepődtem 
a kijelentésén, mivel tudtommal egyetlen tárgyi eszköze sem volt. 
Kértem, hogy vizsgálja felül nézeteit, mert nagyon furcsán fog 
kinézni, ha elad egy olyan bútort, ami nem is az övé.

Átküldte a régi anyagokat. Mondta, hogy lapozgassam csak nyu-
godtan. Annyi segítséget tud adni, hogy szerinte a 2007-es évben 
vette, és talán egy nagyobb bútorboltban.

Természetesen meg is találtam a számlát, nagyjából ott, ahol 
ő mondta.

Kiderült, hogy a kolléganő (mint annyian ebben a szakmában), 
nem ismeri a tárgyi eszközök elszámolásának, könyvelésének és 
leltározásának szabályait.

Úgy gondolta, hogy megspórol két könyvelési tételt, minek hatá-
sára ugyan költségként el lett számolva, de nem szabályosan. Végül 



is eredmény szinten ugyanott van, mérleg oldalon sincs nagy gáz, 
csak egyetlen helyen: a leltárban.

Igazából ez az ügyfél nem került hátrányba, ugyanis csak akkor 
lett volna érdekes ez a tétel, ha NAV ellenőrzést kap. Az a bírság kb. 
200 e Ft-ra rúgott volna. 

Szerencsére a történet már elévült, úgyhogy bebizonyítottuk, 
hogy igenis el lehet adni olyan tárgyi eszközt, ami nincs is.

De én is tanultam a történtekből: ha „új” céget veszek át könyve-
lésre, minden esetben átnézzük a tárgyi eszközöket, és piszkálom 
őket a leltárral is.

57



58

Mészáros Anikó
KNOX Kft.

Kecskemét

HA A KönyvELő fIgyELMETLEn  
éS FELüLEtES

2011-ben átvettem egy 2007. óta működő Kft. könyvelését. Az ügy-
vezető kérte, hogy nézzem át az előző évek könyvelését is, melyet 
szúrópróbaszerűen ellenőriztem. Rögtön az elején kiderült, hogy 
már az előtársasági időszak bevallásai is helytelenül lettek beadva, 
így az ügyvezető kérte, hogy könyveljem újra a teljes anyagot a kez-
detektől.

Az újrakönyvelés során a következő nagyobb hibákat találtam:
 – Az előtársasági időszakra nullásan lett beadva az áfabevallás, 

pedig volt árubeszerzése, melynek az áfatartalma 1.780 e Ft 
volt. Ezt akkor visszaigényelhette volna az ügyfél, azon-
ban a könyvelő hibájából ez az államkasszában maradt. Sőt 
a következő negyedévi áfát (mely 2.300 e Ft volt) sem kérte 
kiutalni a könyvelő. Így ezen összeg még újabb 3 hónapig nem 
volt likvid eszköz a cégnél, s kamatot sem termelt a cégnek.

 – Az előtársasági időszakra vonatkozó társasági adóbevallás 
elkészítésekor a könyvelő figyelmen kívül hagyta a meg-
vásárolt, ám nem értékesített árukészletet. Így a költsé-
gek között 8.900 e Ft-tal több szerepelt, mint a valóságban. 
Ennek következtében az előtársasági időszak veszteségeként 
9.010 e Ft-ot mutatott ki, a valóságban realizált 93 e Ft helyett. 
Ráadásul a következő évi társasági adó bevallásánál nem 
hogy nem szerepelt a költségek között ez az összeg, de még 
az előző évek veszteségeként sem számolta el adóalap-csök-
kentő tételként, pedig megtehette volna. Így aztán 2007. évre 
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ahelyett, hogy az év végi valóságos 1.280 e Ft veszteség sze-
repelt volna a bevallásban, 4.772 e Ft adóalapot mutatott 
ki, s ezután meg is fizette a cég a 764 e Ft társasági adót és 
a 205 e Ft különadót.

 – Természetesen ez az “apró” tévedés – vagyis a készlet költsé-
gek közül a készletek közé való át nem vezetése – még az ipar-
űzési adót is befolyásolta. Éves szinten a cég 120 e Ft-tal fize-
tett több helyi iparűzési adót, mint kellett volna. (Hiszen az 
előtársasági időszakban hagyta a következő adóévet érintő 
készletet, mely időszakban természetesen már árbevétele is 
származott ebből a cégnek.)

Már csak hab a tortán az a sok kis hiba, amely a járulékok beval-
lása során fordult elő. Ugyanis a könyvelő nem törődött a járulékok 
kerekítésével. Ha például a szakképzési hozzájárulás 600 Ft volt, 
akkor minden hónapra bevallott 1.000 Ft-ot, s így egy évre a jogos 
7.000 Ft helyett 12.000 Ft szakképzési hozzájárulást fizettek.

Az áfa bevallásoknál is több hibát vétett a könyvelő. Például 
a telefonszámla áfáját 100%-ban levonta, holott csak 70%-át lehe-
tett volna levonásba helyezni. Az útdíjak áfáját is levonta, hol-
ott  – mivel a társaság tehergépjárműve 3,5 tonna alatti volt – ezt 
sem tehette volna meg. (Erre szerintem „harapnak” az ellenőrök, 
hiszen „könnyű préda”, s hajlamosak több évet is átnézni a köny-
nyen talált bírság miatt.)

A végén sikerült minden könyvelési hibát kijavítani, önellenőr-
zéssel módosítani a helytelen bevallásokat, s így a Kft. ügyvezetője 
is nyugodtan aludhatott, mivel nem lebegett a feje felett egy eset-
leges ellenőrzés kétes eredményének veszélye. Ezen felül mindent 
egybe vetve 980 e Ft tévesen befizetett adót kaptunk vissza.
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Nagy-Horváth Katalin
TAXALAND Kft.

Érd

Egy IpArűZéSI Adó ELLEnőrZéSTőL 
A fELTárT oKIrAT-HAMISíTáSIg

2011. márciusában megkeresett az ügyfél. Évtizedek óta ismertük 
egymást, sőt, barátok is voltunk, de egy magánjellegű probléma 
miatt néhány évre megszakadt a kapcsolat. 

Ügyfél ügyvezetője egy szolgáltató társaságnak. A cégnél egy több 
évet érintő iparűzési adó ellenőrzés során néhány millió Ft adóhi-
ányt tártak fel, a bírsággal és pótlékkal növelt összeg a társaságra 
nézve végzetes lehetett volna. 

Mivel az ügyfél valamennyi, a könyvelőjétől származó fizetési 
kötelezettségének eleget tett, az adóhivatalnál pedig szerepelt 
a köztartozás-mentes adatbázisban, így nem értette a bírság tényét. 
Ezért megkérte a könyvelőjét, hogy mindenképp adjanak be fel-
lebbezést. Könyvelője ezt elutasította azzal, hogy nincs mit tenni, 
ezt a kiszabott összeget be kell fizetni. Miután az ügyvezető ezzel 
továbbra sem értett egyet, úgy döntött, hogy felkeres minket a fel-
lebbezés megírása miatt.

A fellebbezéshez szükség lett volna az eredeti határozatra, jegy-
zőkönyvre, vizsgálati anyagokra, de ezek a Könyvelő elmondása 
szerint nem álltak rendelkezésre. Iratmásolatot kértünk a teljes 
vizsgálati anyagról, melyből kiderült, hogy a könyvelő még írásbeli 
nyilatkozatot is tett. Nem meghatalmazottként, hanem úgy, mintha 
azt az ügyvezető írta volna (pechjére nem sikerült az aláírást hitele-
sen produkálnia, ráadásul még az ügyvezető nevét is elrontotta az 
iraton). Ez a nyilatkozat valótlan adatokat tartalmazott.
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A bírság alapját az képezte, hogy a benyújtott bevallások ada-
tai nem egyeztek meg az alátámasztásul rendelkezésre bocsátott 
főkönyvi adatokkal. A jelentős eltérésekre történt a megállapítás. 
Mivel a társaság több telephelyen végzett tevékenységet, az ipar-
űzési adót meg kellett volna osztani, de ez sem történt meg. 

Az illetékes önkormányzat a fellebbezést elutasította azzal az 
indokkal, hogy a rendelkezésre álló adatok birtokában hozta meg 
döntését. Az Art. és a Ket. ide vonatkozó szabályainak alapos tanul-
mányozása után úgy döntöttünk, hogy felügyeleti intézkedés iránti 
kérelmet nyújtunk be, melynek során kérjük az illetékességek vizs-
gálatát azzal együtt, hogy vállaljuk a bizonylatok újbóli rögzítését 
a tények tisztázása és az átláthatóság biztosítása végett. Kérelmün-
ket az eljáró szerv elfogadta, új eljárás lefolytatására utasította az 
illetékes adóhatóságot. Mindeközben elvégeztük az újbóli rögzí-
tést, az illetékes önkormányzati adóhatóságok közötti megosztást, 
pótoltuk a más adóhatóságokhoz elmaradt bevallásokat és befi-
zetéseket. A vizsgáló önkormányzati adóhatóság pedig meg tudta 
kezdeni az új eljárást, aminek lezárásaként nemhogy adóhiány, 
bírság és pótlék keletkezett volna, hanem még jelentős túlfizetés 
maradt fenn az adófolyószámlán. Igaz, közben eltelt majd egy év, 
izgalommal és idegeskedéssel telítve.

Ennek alapján ügyvezetővel egyeztetve úgy véltük, ideje lenne az 
adóhivatalnál is felülvizsgálni a társaság adóügyeit. Egy több évre 
visszamenőlegesen lekért adófolyószámla-halmazt átnézve észlel-
tük, hogy az adóhivatal korábban egy ellenőrzés kapcsán több mil-
lió Ft-ra bírságolta a társaságot. A vizsgálatról az ügyvezető időben 
értesült, meghatalmazta a könyvelőt az eljárás teljes képviseletével. 
A könyvelő (mivel a megállapítások egyértelműen a könyvelésre 
voltak visszavezethetőek) nem „vallotta be bűneit”, hanem össze-
vágott egy vizsgálatot lezáró jegyzőkönyvet, amit megmutatott az 
ügyvezetőnek azzal, hogy minden rendben van. Csak néhány évvel 
később, amikor találkoztam ezzel a montázzsal, tudtam megmu-
tatni, hogy melyek azok a pontok, ahol észre kellett volna venni 
(szakavatott szemnek persze), hogy ez egy hamisítvány. A társaság 



62

odafigyel a befizetési kötelezettségeinek pontos teljesítésére, így 
a bírságot is szépen, időben kifizette, bár nem tudott róla: elég volt 
az Áfára néhány hónapon keresztül egy-két millióval, a járulékokra 
néhány százezerrel többet utaltatni vele, nagy forgalmú cégnél ez 
eltűnik: innét kezdve már csak egy átvezetés kell, és egyből a helyén 
van a pénz. A vizsgálati anyagokról kért másolatokból tudtuk meg 
az ellenőrzés valós megállapításait.

Bekapcsolódásom óta szorgalmaztam a könyvelő felelősségre 
vonását: kértem a regisztrációs számát, persze kiderült, hogy nincs 
(„pusztán” néhány százmilliós árbevételű cégről beszélünk). Ettől 
kezdve értettem, miért nem tartalmazza a kiegészítő melléklet 
a kötelezően előírt adatait. Sikerült előkeríteni a könyvelővel kötött 
szerződést. Megnéztem a céget, akinek a nevében a könyvelő szer-
ződött: a társasághoz nem volt soha semmilyen kapcsolata (nem 
volt tagja, képviselője, alkalmazottja), a tevékenységek között sem 
szerepelt a számviteli tevékenység. Persze könyvviteli szolgáltatás-
ról szóló számlával sem találkoztam, bár az ügyvezető úgy tudta, 
hogy a készpénzben történő fizetés után a számla a könyvelésbe 
kerül. Az egyetlen járható út a kártérítés érdekében a polgári peres 
eljárás lehetett volna.

Miután valamennyi évre kötelező könyvvizsgálat alá tartozott 
a társaság, felvettem a kapcsolatot a könyvvizsgálóval. Kértem, 
hogy mutassa meg azokat a főkönyvi kivonatokat, vizsgálati adato-
kat, amelyek alapján a vizsgálatot lefolytatta és a záradékot kiadta. 
Kiderült, hogy semmilyen irat nem volt a birtokában, még csak arra 
sem vette a fáradtságot, hogy az általa aláírt beszámolókból elrak-
jon egy példányt. A könyvelő elérakta a beszámolókat az előre meg-
írt jelentéssel együtt, ő csak aláírta (és persze kiállította a számlát, 
azt bezzeg piaci áron!)

Jó másfél évnyi munkával sikerült megteremteni azt az állapo-
tot, hogy a társaság valóban rendezett adóügyi háttérrel működ-
jön. Természetesen a mi munkadíjunkat korrekt módon rendezték, 
de a kártérítés iránt már nem sikerült eljárást indítani: a könyvelőt 
sokadmagával együtt az igazságszolgáltatás hosszabb időre magá-



63

hoz rendelte, nagyon nagy összegű csalásért. Így az ügyvezető úgy 
döntött, hogy a tanulópénz megfizetése után nincs értelme egy pol-
gári pernek, mert a kimenetelével úgysem biztosított, hogy a kára 
megtérülne.

Egy haszna volt a történetnek: a barátságunk újra töret-
len.  „Kicsit” sokba került, de megbeszéltük, hogy nem engedjük el 
egymás kezét, mert abból baj lehet.



CSAK A TávoLSág MIATT váLToTTunK 
KönyvELőT

Egy kora nyári napon bejelentkezés nélkül betoppant hozzám két 
úriember, mondván, hogy könyvelőt keresnek. Azt gondoltam, 
hogy már minket is így ellenőriznek: a szituációból úgy tűnt, hogy 
ez egy  „próbavásárlás”. Az ügyvezető elmondta, hogy nemrég köl-
tözött a közelbe, a régi könyvelője messze van, de egyébként min-
den rendben van a cégeivel. Csupán a távolság miatt szeretne neki 
felmondani. Nem éppen tűnt tipikus könyvelőváltási oknak, de 
gondoltam, még gyakorlatlanok a revizor urak. Megbeszéltük, ami-
ről tudnom kellett a korrekt ajánlat kidolgozásához: ezen nagyon 
meglepődtek, mert úgy gondolták, hogy mondok egy fix díjat, és 
ezzel kész a művelet. Azóta kiderült, hogy téves volt a megállapítá-
som, valóban csak az utcáról jöttek be, így meg is született a meg-
állapodás. Bár az általam adott ajánlat az ügyvezető elmondása 
szerint jóval magasabb volt, mint az elődömé, de az ügyfél alapos 
alátámasztással (melyet a „Könyveljük reális áron!” című könyv-
ből  „tanultam”) elfogadta. Azóta már láttam a könyvelési díjról kiál-
lított számlákat: 5.000 Ft+áfa/hó. De legalább volt számla.

Közel két hónap elteltével sikerült megkapnom az előző kolléganő 
munkáját, egy db CD-re írva. Különösen szeretem azokat a spórolós 
kollégákat, akik elektronikát nem sajnálva képesek PDF-ben min-
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dent átadni, aztán ha valamire szükség van, esetleg jön egy ellen-
őrzés, nyomtasson mindent az, aki „örökölte”. Ez azért is előnyös 
az  „elhagyott könyvelőre” nézve, mert így nem ő viseli a költsége-
ket, viszont arra az időszakra a bevételt biztosan megkapta.

Ahogy az anyag végre irodánkhoz került, nem kellett sokat várni: 
egy hét múlva megérkezett az idézés az előző év második félévére 
vonatkozóan, áfa-vizsgálatra. A vállalkozás nagy árbevétellel, 
közösségi árukapcsolatokkal rendelkezik.

A számlákon semmilyen „könyvelésre utaló nyomot” (kontíro-
zást, tételszámot, VALAMIT!) nem találtunk. Kérdeztem az elődöt, 
aki közölte, hogy „de van”. Erre én: „nem látom.” Válasz: „akkor is 
van!”

Az áfa-analitikában a partnerek nem kerültek feltüntetésre, csak 
számomra ismeretlen partnerkódok szerepeltek. Egyesével, szám-
lánként kotorásztam ki a bizonylat lelőhelyét a könyvelésben, és 
raktam össze a számlákkal a szállítóleveleket és a CMR-eket, mert 
az előd szerint ezek felesleges papírok, ezekre nincs szükség (eköz-
ben állítólag kb. 10 alkalmazottal több, mint száz céget könyvel). 

Nagyjából 60 órát töltöttem el ezzel a játékkal, de szerencsére 
a vizsgálat rendben lezajlott, az ügyfél elégedett.

Bár év közben vettük át a könyvelést, szokás szerint egyeztettük 
az év eleji nyitást. Hiszen ennek a gazdasági évnek a beszámoló-
ját mi készítjük, ilyenkor hozzátartozik az alapos ellenőrzés. Ekkor 
jöttek az újabb meglepetések: amíg az első bankkivonaton nyitó-
egyenlegben kb. 40.000 EUR negatív összeg szerepel egy folyószám-
lahitel miatt, addig a könyvelésben ez pozitív 9 millió Ft-ot jelentett. 
Ismét egy próba az elődhöz: mi okozza az eltérést? Válasz: „nem 
tudom, mit néznek, a főkönyvi karton és a főkönyvi kivonat egye-
zik!” Még szerencse! Ha az sem, akkor az a kettős könyvelés?

Az idei anyag hemzsegett az egyáltalán nem vagy rosszul rögzí-
tett számláktól, ezért úgy döntöttem, hogy inkább újra rögzítjük az 
idei év bizonylatait annak érdekében, hogy a beszámoló valóban 
hiteles állapotot tükrözzön. Ez lett a mi kis ajándékunk a cég felé, 
bízva abban, hogy hosszú távon fogunk együtt dolgozni.
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Azóta már kiderült a banki egyezőtlenség oka: a társaság rendel-
kezik egy jelentős összegű forgóeszköz-, valamint a már említett 
folyószámlahitellel. Elődünk a forgóeszközhitel összegét a szerző-
dés aláírásának a napján lekönyvelte, mintha akkor egy összegben 
meg is kapták volna, majd a tényleges folyósításkor utalt összegek-
kel ezt megfejelte. Így jóval nagyobb tartozás szerepelt a könyve-
lésben, mint a valós, és nem zavarta, hogy olyan összeg van a banki 
könyvelésben, ami a bankban ténylegesen nincs. A folyószámlahi-
telt is úgy rögzítette, mintha felvették volna a pénzt, ezt még meg-
toldotta néhány kisebb, teljesen más forrásból származó kötelezett-
séggel: nem csoda, hogy a könyvelés szerint nyilvántartott banki 
egyenlegeknek köze nem volt a valós, bankszámlán lévő pénzhez. 
Időközben esedékes lett a hitelek megújítása, így több évre vissza-
menőleg kellett korrekciós tételekkel rendezni a hibás rögzítéseket. 
Eközben még láttam csodákat: miután a cég folyamatosan dolgozik 
együtt partnereivel, előfordul, hogy nem egy-egy számlát egyenlít 
ki, hanem kerek összeget utal, így mindig marad fenn részteljesítés 
egy következő számlához. Elődünk ezt a következőképpen kezelte: 
nem a következő számlából egyenlítette ki a részösszeget, hanem 
lekönyvelte a többletutalást „kerekítési különbözetként”, nem valós 
ráfordítást kreálva ezzel. A szállító felé viszont a tartozás nem csök-
kent. Volt olyan utalás, ahol ez a kerekítés elérte a 300.000 Ft-ot!

Javasoltam az ügyvezetőnek, hogy összeállítva az általunk vég-
zett többletmunkáról egy jegyzőkönyvet, keresse fel az előző köny-
velőt a hibás teljesítés tényével, és kérje az okozott kár megtéríté-
sét; de ő is, mint szinte mindenki, aki hasonló helyzetbe kerül, kerüli 
az összetűzést, félve attól, hogy az előző könyvelő esetleg „túl sokat 
tud róla”, és ezzel visszaélhet. Csak azt felejti el ilyenkor a károsult 
ügyfél, hogy ő legalább annyit tud régi megbízottjáról, a szakmai 
munkájáról, annak következményeiről, hogy ezen elindulva a kon-
tár könyvelő mindent elveszíthet: ügyfeleket, regisztrációt, szakmai 
hitelt, megélhetést.
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Egy TárSAdALMI SZErvEZET KönyvELéSE
Ügyfelünk több mint egy éve egy társadalmi szervezet, amely több 
ezer egyéni érdeket képvisel. Néhány könyvelőváltás után kerültek 
hozzánk. A vállalási árban az elvégzendő munka arányában sikerült 
megállapodnunk, bár elmondásuk szerint ez meghaladta az elő-
deink által felszámított díjakat. Áttekinthető, precíz munkavégzést 
szerettek volna, hiszen nekik nem csak a hatóságok, hanem a tag-
ság számára is elszámolási kötelezettségük van.

Az alapdokumentumok átvételekor kiderült, hogy nagyságuk 
ellenére semmilyen szabályzattal, számviteli politikával nem ren-
delkeznek, ezért ezt sürgősen pótolnunk kellett. Sajnos eléggé jel-
lemző tény a gazdálkodóknál, hogy nem áldoznak a kötelező doku-
mentumok elkészítésére, mondván, hogy ráér, ha kéri valaki. 

Az elmondottakból megtudtuk, hogy a szervezet tulajdonosa 
több társaságnak, viszont ügyfelünk könyveiből a társaságok léte 
egyáltalán nem derült ki. Közel húsz éve alakult a cég, így nem 
volt kis feladat az eredeti alapítások körülményeit tisztázni ahhoz, 
hogy az elmaradt számviteli feladatokat teljesíteni tudjuk. Mint 
kiderült, az alapításkor történt tőkebefizetéseket kölcsönként 
könyvelték.

Az átvételt követően találkoztunk eszközök bérbeadásáról szóló 
számlákkal, de a bérlet tárgyát képező eszközök nem szerepeltek 
a nyilvántartásokban. Mint utóbb kiderült, a beszerzéseket egyéb 
szolgáltatásként elszámolták. Valószínűleg jól jött az a költség az 
adott évben a kolléga szerint. Ismét kutatómunka következett: 
a több évvel előtte történt beszerzés visszakeresése, a korábbi rossz 
tételek korrekciója után már minden fellelhető eszköz megvan. Kér-
dezhetnénk: a kollégáknak előttünk ez nem hiányzott? 

Kilépett egy nyugdíjas munkavállaló, ennek megfelelően a kije-
lentést elvégeztük. A beküldött adatok alapján az adóhivatal 
jelezte, hogy hibás a nyomtatvány, szerintük rossz jogviszonyt 
jelentettünk. Ekkor derült ki, hogy annak ellenére, hogy az illető 
valamennyi adata rendelkezésre állt (még a nyugdíjas törzsszáma 
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is), nem nyugdíjasként, hanem aktív dolgozóként került bejelen-
tésre sok évvel ezelőtt, és ennek megfelelően történtek a levoná-
sok is. Utólag kellett mindent módosítani, a túlvonásokat vissza-
utalni annak érdekében, hogy a munkavállaló kárát is rendezzük 
és a nyilvántartás is valós legyen. Ezekkel az utómunkálatokkal 
persze mindig többletköltsége keletkezik az ügyfélnek, amit nem 
szívesen fizet ki, de ebben az esetben is sikerült megértetnünk, 
hogy saját érdeke, hogy valamennyi nyilvántartásnak helyesnek 
és megalapozottnak kell lennie ahhoz, hogy az elszámolási köte-
lezettségét teljesíteni tudja.

A szervezet eljárási gyakorlata szerint előlegeket fizet ki a tiszt-
ségviselőknek, hogy a szükséges kiadásokat fedezni tudják. Mint 
tudjuk, az előlegek elszámolásának szigorú szabályai, határidői 
vannak; mármint ha nyilvántartják őket. Ez esetben erre semmi-
lyen nyilvántartás nem létezett, ha valaki volt annyira becsületes, 
hogy visszafizette, örültek, de a könyvelésben nagyon sokat kel-
lett „keresgélnünk” ahhoz, hogy a kifizetett előlegeket az elszámolt 
számlákkal összefüggésbe tudjuk hozni.

Amikor az előző (egyébként olcsó) könyvelőtől megkaptuk az ira-
tokat, a tételes egyeztetés során találtunk egy olyan rövid lejáratú 
kötelezettséget, amely nyolc éve pihent mozdulatlanul. Nyolc év 
tényleg rövid idő egy ember életében, hiszen ezalatt csak beszélni, 
járni, írni-olvasni tanul meg. De mint tudjuk, a számvitelben 
a „rövid” kifejezés csak egy évet jelent. Kiderült, hogy ez egy vissza-
fizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás volt, amelyet egyéb 
bevételként kellett volna könyvelni, majd elhatárolni, és évenként 
feloldani. Utólag mindezt pótolnunk kellett.

A tárgyi eszközök között is érdekességre bukkantunk: külön esz-
közként volt nyilvántartva az ingatlan, a közműfejlesztés, az épü-
lettel egybefüggő terasz felépítése, illetve valamennyi külön építés. 
Érdekes lett volna ezt külön-külön értékesíteni!

Élményszámba megy, amikor mások által elrontott könyvelési 
tételek rekonstruálásával, évek múlva szükséges javításával tölt-
jük napjainkat ahelyett, hogy a napi aktualitásokkal törődhetnénk. 
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De ez csak akkor jelent problémát, ha tudni szeretnénk, mi van 
a számok mögött, ha fontos, hogy a könyvelés a valóságot tükrözze.



TéríTéS néLKüL áTAdoTT IngATLAnnAL 
KApCSoLAToS ELSZáMoLáSoK

Ügyfelünk, egy társadalmi szervezet kizárólagos tulajdonában álló 
(korábban közhasznú) társaság. Több, mint 10 évvel ezelőtt egy 
nagyvállalat a cégnek ajándékozta az erősen felújításra szoruló, 
évek óta használaton kívüli ingatlankomplexumát, melynek az 
akkori piaci értéke az állapota miatt nagyon alacsony volt, viszont 
a speciális ipari terület erős érzelmi kötődéssel bírt a terület iránt. 
A nagyvállalat az ingatlan mellé jelentős összegű pénzt is adomá-
nyozott a társaságnak annak érdekében, hogy az épületeket fel-
újítsa, és meg tudja kezdeni az üzletszerű hasznosítást.

10 év elteltével a társaság tulajdonosa úgy döntött, hogy a továb-
biakban a kft a piaci ellehetetlenülése miatt nem végez vállalko-
zási tevékenységet, ezért elkezdi a felkészülést a végelszámolásra. 
Ennek érdekében az ingatlant át kell ruházni a társadalmi szerve-
zetre. Ekkor még csak a szervezet könyvelését végeztük, a gazda-
sági társaságét nem. 

Egy egyeztető tárgyalást megelőző áttekintésre bekértük a kft 
főkönyvi kivonatát és tárgyi eszköz nyilvántartását. Ekkor jött 
a meglepetés: az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásbeli adatokhoz 
képest a tárgyi eszközöknél óriási volt a káosz, az egyes ingatlanok 
nem voltak a kartonokon fellelhetőek, illetve amit találtunk, azok-
nál soha nem történt meg az értékcsökkenés elszámolása. A térítés 
nélküli átadáskori összegre és a kapott pénzbeli támogatásra uta-
lóan a főkönyvben sem találtunk semmit. A tulajdonos képvisele-
tében kértük a könyvelőt, hogy bocsássa a rendelkezésünkre azt az 
analitikus nyilvántartást, amelyben látható, hogyan határolták el 
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a támogatást, és hogy történik annak az évenkénti feloldása. Sze-
gény azt sem tudta, miről beszélünk. Az ügyvezető, látva azt, hogy 
ebből így nem lesz megoldás, megbízott bennünket a kft könyvelé-
sével azzal, hogy az említett ügyletet hámozzuk ki és rakjuk rendbe. 

Ilyenkor mindenki arra gondol, hogy gyorsan megcsináljuk az 
el nem évült adóéveket, aztán túl leszünk rajta. De mint tudjuk, 
a számvitelben nincs elévülés, hiszen a tizenévvel ezelőtti hibák 
folyamatosan újabb hibát termelnek, így a hibás részt kell ahhoz 
megjavítanunk, hogy működjön a rendszer.

Az átadást követően elődünk eleinte még próbált válaszolni 
a kérdéseinkre, amiből volt bőven: nem tudtuk, mennyi volt az 
átadáskori érték, nem tudtuk, mennyi támogatást kapott a felújí-
tásra, kerestük a támogatási szerződést, az ingatlan értékbecslé-
sét, a könyvvizsgálatot az érték hitelesítéséhez, de nem találtunk 
semmit, amin el tudtunk volna indulni. Nem álltak rendelkezésre az 
előző évekre vonatkozóan főkönyvi kartonok sem. 

Elődünk annyit segített, hogy az utolsó néhány évre átküldte 
a szükséges kartonokat. A korábbi évekre vonatkozóan közölte, 
hogy az egy másik program volt, ahhoz ő nem ért, informatikus 
segítségét kéri. Mikor már nagyon türelmetlen voltam, akkor jöttek 
az ilyen kifogások:

 y az informatikus már hazament;
 y nem is én könyveltem, hanem az anyósom, de ő meghalt;
 y beteg lett a gyerekem, haza kell mennem.

Több hét elteltével sikerült megszerezni a kartonokat egészen az 
alap gazdasági esemény, az átadás évéig visszamenőleg (ezért tar-
tom fontosnak a főkönyvi kivonatok, kartonok nyomtatását, mert 
egy informatikai rendszer vagy könyvelőprogram cseréjénél ember 
legyen a talpán, aki utólag valamit ki tud nyerni, főleg könyvelővál-
tásnál). Ekkor döbbentünk rá, hogy az alábbiak történtek:

 y a térítés nélkül kapott ingatlanoknál külön kezelték a telket, 
külön a felépítményt, mintha az külön ingatlan lenne,

 y a kapott támogatás összegét a folyósítás évében elszámolták 
bevételként, gyönyörűen le is adózták,
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 y nem számoltak el értékcsökkenést, mert úgyis ingyen kapták,
 y a felújításkor történt beruházásokat úgy tartották nyilván, 

mintha önálló ingatlanok épültek volna, köze nem volt a fel-
újításnak az eredeti ingatlanhoz,

 y azt az ingatlanbecslést, amely alapján az átadást követően 
a könyvekbe felvették az ingatlankomplexumot, könyvvizsgá-
lóval nem hitelesíttették.

Amikor mindezt az elődünk elé tártuk, már csak egyszer válaszolt: 
kaptunk egy e-mailt, melyben tájékoztatott az ügyvédje elérhető-
ségéről, és közölte, hogy a továbbiakban ő képviseli. Miután értem 
a humort, felhívtam az ügyvédet, és megkérdeztem tőle, hogy miért 
így kerültek a gazdasági események a könyvelésbe, miért maradt el 
az elhatárolás és annak a feloldása, az értékcsökkenés elszámolása, 
stb. Szegény csak habogott, azt sem tudta, miről szól a beszélgetés. 

Elődünknek aggodalomra nem volt oka a számviteli hiányossá-
gok következményeit illetően, hiszen a beszámolók egyikében sem 
szerepeltek az összeállító mérlegképes könyvelő adatai és regiszt-
rációs száma, pedig ezt a törvény előírja. 

Miután több, mint tíz év anyagát különböző irattárakból, dohos 
pincékből, azbesztcsövek árnyékában meghúzódó régi szekrények-
ből összeválogattuk, rájöttünk, hogy új területeket is megismerhe-
tünk választott szakmánk által: a régészet is rejt annyi szépséget 
magában, mint a számvitel.

Ekkor következett az a folyamat, amit a könyvelők általában nem 
szívesen tesznek meg: egyesével megkerestük a hibás tételeket, rész-
letesen leírtuk a hiba okát, az adott évben ellenkönyveléssel  „meg 
nem történtté” tettük a tételeket, elvégeztük a rögzítést helyesen az 
átadásra, a felújításokra, az aktiválásokra, majd elhatároltunk-érték-
csökkentettünk-feloldottunk (persze mindezt évenkénti bontásban), 
évenként megvizsgáltuk a hibahatásokat, és mindezt megkoronáz-
tuk egy gyönyörű háromoszlopos beszámolóval. 

Elődünk pedig azóta is boldog, mert nem zaklatjuk tovább.
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ExCELBEn IS LEHET doLgoZnI
Mindig akadnak olyan ismerősök, akik ragaszkodnak a régi könyve-
lőjükhöz, mert úgy vélik, túl sokat tud róluk ahhoz, hogy váltsanak. 
Aztán ha felmerül valamilyen probléma, amiből látszik, hogy még-
sem tökéletes minden, kérdéseikkel az ismerős könyvelőktől pró-
bálnak információhoz jutni.

És persze sokan bíznak abban, ha a könyvelőjük korábban (vagy 
akár jelenleg is) az adóhivatal sorait erősítette: úgy vélik, ő az igazi, 
ő aztán tényleg mindent tud.

Így volt ez ügyfelünk esetében is, aki csak a második, számára 
érthetetlen inkasszó után szánta rá magát, hogy más után nézzen, 
még mindig félve a volt revizor esetleges utóhatásaitól. Az azonnali 
beszedéseket nem értette, hiszen mindig minden járulékot, adót 
pontosan befizetett, elmaradása nem volt; legalábbis ő így tudta.

A kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozót a könyvelője 
gazdasági megfontolásból, a tudta nélkül kijelentette a kisválla-
lati adó hatálya alól. Sem a kijelentésről, sem az ezzel együtt járó 
társasági adóelőleg fizetési kötelezettségről nem szólt. Az ügy-
fél csak az inkasszó érkezésével döbbent rá, hogy valamilyen tar-
tozása van. A könyvelő ezután gyorsan beadott egy előlegtörlési 
kérelmet, amely mindazokra az előírásokra, amelyek a későbbiek-
ben lettek volna, törlést is eredményezett (persze – ahogy ez ilyen 
esetben szokott – az első előleg hatályban maradt). Ügyességén 
felbuzdulva még a mérséklő határozat jogerőre emelkedését meg-
előzően benyújtott egy önellenőrzést a társasági előlegek módosí-
tására,  „kiütve” ezzel a megkapott törlést. Ügyfél persze erről sem 
tudott: másodszor is megérkezett az inkasszó. Ekkor döntött úgy, 
hogy talán a legjobb odébbállni.

Elsőként a bérszámfejtés adatait sikerült megkapnunk. Olyat 
láttunk, amit hosszú, színes pályafutásunk alatt még soha: a kol-
léga a számfejtést Excelben végezte, saját maga által összeállított 
paraméterezés alapján. Megértjük, hiszen egy jó program drága, az 
ember ott spórol, ahol tud. 
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Jó szokásunkhoz híven az év közben átvett cégeknél újra elvé-
gezzük a tárgyévi számfejtést ahhoz, hogy a kilépéskori vagy év 
végi adatszolgáltatásoknál könnyebb dolgunk legyen. Mivel nem 
egyezett az általunk készített számfejtés az Exceltáblák adataival, 
elkezdtük ellenőrizni: a kolléga a minimálbért, a garantált bér-
minimumot még hírből sem ismerte, számunkra megfejthetetlen 
összegekkel dolgozott. A különböző, szociális hozzájárulási adóból 
igénybe vehető kedvezmények szintén ismeretlenek voltak szá-
mára, vagy úgy gondolta, úgysem az ő pénze, miért foglalkozna 
vele? A paraméterezés több helyen hibás volt, nem felelt meg 
a valós adó- és járulékszabályoknak. Az ügyfél magánszemélytől 
bérli az ingatlant, ahol az üzlete van, de a bérbeadásból levonandó 
jövedelemadót csak a könyvelő „bemondására” utalta el minden 
hónapban; számfejtése nem történt meg, havi bevallásokban nem 
szerepeltette. De a számunkra „legkedvesebb” lelet az volt, hogy 
a májusi számfejtésben két fizetett ünneppel találkoztunk, holott 
valójában csak egynek kellett volna lennie. Telefonos érdeklődé-
sünkre közölte, hogy biztosan a másik a Pünkösd. Ez nem jó, hiszen 
az júniusban volt – válaszoltuk. De az ő naptárában akkor is két nap 
van pirossal – jött a válasz. Újabb kérdés: elnézést, az egy TB-naptár 
(ha már nincs bérszámfejtésre alkalmas program)? Nem, a villany-
szerelő naptár! Erre kolléganőm nem tudta türtőztetni magát: akkor 
a második a villanyászok védőszentje lehet? Ezen a könyvelő felhá-
borodott és kikérte magának a kioktatást. 

Több hónap elteltével végre megkaptuk a főkönyvet is. Rájöttünk, 
hogy az Excel tényleg csodákra képes, hiszen még könyvelésre is 
alkalmas. Hiszen ez sem történt másképp, mint a bérszámfejtés. 
Nálunk szokásos az ellenőrzés az évközi átvételnél, hiszen a beszá-
moló összeállításakor azért is felelősséget vállalunk, amelyet adott 
évben az előző könyvelő végzett. Erre szolgál a beszámolóban az 
azt összeállító regisztrált mérlegképes könyvelő feltüntetése. Mivel 
a kolléga megtanította az ügyfelet arra, hogy saját maga is áfa-nyil-
vántartást vezessen, könnyű volt rájönni, hogy a kettő nem egye-
zik. A számlák és a „könyvelés” összevetésével megtaláltuk az okát: 
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ha egy számla három példányban érkezett, mindhárom példányt 
külön bizonylatként könyvelte le (pl. ez a mi rendszerünkben nem 
fordulhat elő, mert ha azonos bizonylatszámon már van rögzített 
tétel, a program azonnal jelzi; hiába, az Excel mégsem tökéletes). 
A visszárukat, a göngyölegeket is árubeszerzésként könyvelte, végül 
is valaki kapott árut, nem? 

A takarékosságnak újabb csodáját fedeztük fel: az ügyfél elfo-
gadó nyugtáit egy másik ügyfél bankkivonatainak hátuljára nyom-
tatta, hasznosítva ezzel az üres felületeket. Én biztosan nem lennék 
boldog attól, ha tudnám, hogy a bankszámlám adatai, forgalma így 
másokhoz kerül.

A nyilvános beszámolók adataiból láttuk, hogy három év beszá-
molója is hiányzik. Kérdésünkre, hogy mi ennek az oka, azt a választ 
kaptuk, hogy márpedig ő beküldte és kész. Felelősségre nem von-
ható, hiszen a többi beszámoló sem tartalmazza a kötelezően előír-
taknak megfelelően az azt összeállító regisztrált mérlegképes köny-
velő adatait. Amely feltételnek persze (mint ahogy kiderült) nem 
felel meg, igaz, ezt az ügyfél sem ellenőrizte, nem tudta, hogy ez 
viszont az ő felelőssége. Az egyik beszámoló hiányának okára aztán 
rájöttünk: az elektronikus közzétételt követően hibaüzenet érke-
zett, mely szerint elfelejtett kitölteni egy rovatot, ahova csak egy 
x-et kellett volna beírni. Kezelte a problémát: írt egy levelet, mely-
ben elismerte a hibát, és leírta: „akkor pótolom: X”.



A HAvI 5.000 fT-TAL oLCSóBB KönyvELő

Egy régi barátom közel két éve céget alapított, amelynek a lebonyo-
lításához segítséget nyújtottam. A könyvvezetést végül másra bízta, 
kb. havi 5.000 Ft árkülönbséggel „nyert” az illető hölgy.

Pár hónapja elkezdett hívogatni a barátom. Kiderült, hogy a más-
fél éves működés alatt begyűjtött két mulasztási bírságot késedel-
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mesen beadott bevallások miatt. Miután nem szerette volna ezt 
saját zsebből rendezni, kérte a könyvelőt, hogy a felelősségbiz-
tosítása terhére ezt fizesse meg. Ez a mai napig nem történt meg, 
még az sem tisztázott, hogy rendelkezik-e a könyvelő ezzel. Rend-
szeresen előfordult, hogy többszöri keresésre, telefonra, e-mailre, 
aktuális kérdésekre nem reagált, ezért úgy döntött, inkább vállalja 
a „lényegesen” magasabb díjazást, és könyvelőt vált.

Meglepődött azon a tényen, hogy csak írásbeli szerződés alap-
ján dolgozom, hiszen előzőleg ilyennel nem rendelkezett. Az előze-
tes megbeszélésen elmondta, hogy az előző könyvelő a megbeszélt 
dátummal minden könyvelési anyagot átad, az előző éve teljesen 
rendben van, csak az évközi főkönyvi kivonat alapján kell folytatni 
a könyvvezetést. Amikor az anyagát megkaptam, teljesen rendszer-
telenül összepakolt számlakupacokat kaptam, még évekre sem volt 
különszedve. Ekkor már gyanakodtam, hogy nem lesz ez olyan szép, 
mint ahogy ígérkezett. Az anyag átvizsgálásakor aztán érdekes dol-
gokra bukkantam:

A könyvelő a cég megalakulásakor az elektronikus benyújtás-
hoz szükséges adatlapot úgy töltötte ki, mintha a társaság alkal-
mazottja lenne. A hibaüzenetre, mely szerint nem látják az alkal-
mazotti minőséget, nemes egyszerűséggel reagált: bejelentette 
magát az ügyvezető tudta nélkül. Szakemberként sem zavarta, 
hogy a bejelentés ellenére nem történik részére számfejtés, járu-
lékbevallás, és élő jogviszonya van egy olyan cégben, amelyhez 
semmi köze. 

A társaságot nem jelentette be az iparűzési adó hatálya alá, 
a KSH-hoz és a kamarába sem.

Az előző évre benyújtott beszámoló adatainak semmi köze nincs 
az átadott főkönyvi kivonat soraihoz. A közzétett beszámoló nem 
tartalmazta a kötelező mellékleteket, így a kiegészítő mellékletet 
sem, így azt sem tudtam ellenőrizni, hogy egyáltalán regisztrált 
mérlegképes könyvelővel van-e dolgunk. Az eredmény felhaszná-
lásáról szóló határozat helyett egy másik társaság elfogadó doku-
mentumát tette közzé. 
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A társasági adóbevallás adatai sem egyeznek meg a könyvelés-
sel, ebben szerepeltet „eladott áruk beszerzési értékét” egy olyan 
vállalkozásnál, amely kizárólag szolgáltatási tevékenységet végez.

Az iparűzési adóbevallás tartalmaz alvállalkozói teljesítményt, 
annak ellenére, hogy sem a főkönyvben, sem a bizonylatok között 
nincs ilyen tétel.

Tárgyi eszközök nyilvántartása a valós eszközbeszerzések elle-
nére nem készült. 

A könyvelés normál esetben úgy indul, hogy a társaságot tőke-
jegyzéssel, majd annak a befizetésével hozzák létre. Ennél a cégnél 
ez nem így történt, a társasági szerződés szerinti tőkéje egyáltalán 
nem szerepel a főkönyvben.

Az előző évben találtam olyan bevételt, amely kétszer került be 
a könyvelésbe, és olyat is, amely egyszer sem. Az évek között áthú-
zódó tételek, elhatárolások nem létező fogalmak a munkavégzése 
alapján. A magánszemély nevére szóló pénztárbizonylatokat gon-
dolkodás nélkül könyvelte, mintha ezek a társaság költségei lettek 
volna. Megtanultam tőle időt spórolni: a bérköltséget, járulékot 
évente egyszer, egy összegben rögzítette, igaz, csak 11 havit, az 
utolsó hónap már nem került be a könyvekbe. 

Az adófizetési kötelezettségek előírása sem képezte a könyvelés 
tárgyát, mint ahogy a bankkivonatokból is csak a „fontosabbakat” 
rögzítette. Nem okozott gondot, ha a kivonat hiányzott, hiszen az 
előző évben csupán az első nyolc hónap került rögzítésre. Az, hogy 
az év végi főkönyvi kivonat szerinti banki egyenleg egyezik-e az 
utolsó bankkivonattal, úgy látszik, nem mindenkinek számít. 
De volt olyan kivonat a korábbi időszakról, amely négy oldalából 
csak az első három lett könyvelve.

Bár az idei évben a tavalyi évhez képest magasabb a garantált 
bérminimum, a bérszámfejtés az előző évi határszámok alapján 
készült.

Az egyes bizonylatokon semmilyen, a könyvelés tényére utaló, 
törvényben előírt feljegyzés nincs. Annak az információnak sem volt 
birtokában, hogy a telefonszámla vélelmezett magáncélú haszná-
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lata miatt vagy meg kell térítenie a munkavállalónak, vagy adófize-
tési kötelezettség terheli. De mit várnék olyantól, aki a saját, köny-
velési díjról szóló számláját is úgy állítja ki, hogy egyik hónapban 
27% Áfa szerepel a szolgáltatáson, másik hónapban áfamentes? 
Annak ellenére, hogy a nyilvántartás szerint szerepel az Áfa-körben. 
Lehet, hogy hónap elején eldönti, hogy éppen akar-e Áfát fizetni? 
Ha ezt lehet így, én is választanám!

Mindezek észlelése után egy négyoldalas feljegyzésben tájé-
koztattam az ügyvezetőt a tényekről, aki azt azonnal továbbította 
a könyvelő felé. Bízom abban, hogy saját belátása alapján vissza-
téríti az átvett díjakat és a mulasztása miatt kiszabott bírságok 
összegét, és nem lesz szükség a jogi útra. Mindenesetre most a ter-
vezett  „sima” folytatás helyett kénytelen vagyok az egész eddigi 
időszakot újra rögzíteni, a lezárt év bevallásait korrigálni, és mel-
lette a barátom idegszálait kiegyenesíteni. Mindezt 5.000 Ft havi 
árkülönbség miatt.


