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A revizorok
mindennapjai

Szabály, hogy ha valaki adóköteles tevékenységet
kíván végezni, akkor elôtte be kell jelentkeznie az adóhivatalnál. Egy kômûves ezt hallván felállt elôadás közben, és közölte, hogy ô ezt nem tudja teljesíteni, mert
reggel hat órakor indul dolgozni, s nem tud minden nap
munka elôtt bejelentkezni az adóhivatalban.
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H

asonló megmosolyogtató félreértésekkel nap
mint nap találkoznak az adóhivatal munkatársai, ami mutatja, hogy bár hétköznapi életünk része az adózás, mégsem
vagyunk kellően tisztában az adóhivatal működésével. Ezért
kereste meg az MMM Magazin Varga Árpádot, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal külső kapcsolatokért felelős elnökhelyettesét, hogy nyújtson betekintést olvasóinknak a hivatal munkájába, a revizorok mindennapi tevékenységébe. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) 2011. január 1-jével jött létre,
ami azelőtt két különálló szervezetként működött. Az
összevonás igen gyors folyamat volt. A két szerveA hivatal három
zet legfőbb irányító testülete, az APEH hivatala
és a VP országos parancsnoksága összeolvadt,
fokon
s jelenleg már egy épületben van az adó- és a
mûködik, megyei,
vám vezetése. A testület élén az elnök áll, aki
nisztrációt, így nem kell két számla között
régiós
és
országos
egyben az országos parancsnok is.
átvezetéseket eszközölniük. Pénzt is takarítszinten.
A hivatalban több mint 23 ezren dolgozhatnak meg vele, ugyanis ha mondjuk, az egyik
nak, az átszervezés közvetlenül több mint ezer főt
oldalon hiány, a másikon viszont túlfizetés van, az
érintett.
automatikusan összevonódik. Jelenleg még a pluszra
A hivatal újonnan létrejött része a Bűnügyi Elnökhelyetnem kap semmit az adózó, a mínuszra viszont pótlékot kell
tes által irányított szervezeti egység, korábban ugyanis a nyofizetnie – magyarázta.
mozati eljárás a vámosokhoz tartozott. Az adó-, a vám- és
a bűnügy ennek köszönhetően napi szinten tud most már
Négyféle ember dolgozik az adóhivatalban
együtt dolgozni úgy, hogy mindenki megismerheti a másik
Mint minden cégnél, az adóhivatalban is szükség van a
adatbázisát.
feladatok megosztására; ez alapján beszélhetünk funkcionális, gazdálkodási, informatikai és személyzeti egységekről.
– Amitől még félelmetesebbek lettünk az az, hogy ha
Azok, akik ténylegesen az adóügyekkel foglalkoznak,
találunk valamilyen szabálytalanságot, aminél a bűncselekhárom részlegbe tartoznak: van egy adóügyi, egy végrehajmény gyanúja is felmerül, akkor már az első ellenőrzéskor
tási és egy ellenőrzési egység.
bekapcsolódhat a bűnügyi terület az eljárásba – fejtette ki
Az adóügyi részleg feladata, hogy az embereknek megteVarga Árpád.
remtse a lehetőséget arra, hogy adót tudjanak fizetni. Azaz
Mint elmondta, a hatalmas adattömeget az összevont
számlákat nyisson, folyószámlát vezessen, bejelentkezési,
szervezet csakis elektronikus úton tudja kezelni, ám a két
adóbevallási nyomtatványokat készítsen. Kialakítson tehát
jogelőd szervezet függetlensége miatt eltérő az informatiminden olyan feltételt, hogy az adózó ne mondhassa, akar
kai rendszerük.
– Jelenleg ennek az egységesítése folyik, vagyis egy platformra kell hozni az elektronikus adatokat, hogy azok bármelyik részleg számára elérhetők legyenek. A legfontosabb
feladatunk az, hogy egy egységes törzset hozzunk létre, amely
tartalmazza valamennyi ügyfelünk adatait, akik akár az adó,
akár a vám oldalán megjelennek. Most ugyanis még külön
van az adós és a vámnyilvántartás – hangsúlyozta az elnökhelyettes.
Az erőfeszítéseknek köszönhetően, várhatóan a jövő évtől,
a vám- és az adószámla egységes lesz, aminek eredményeként a túlfizetések és a mínuszok kezelhetők és összevonhatók lesznek.
– Ez egyszerre jó a hivatalnak, mert átláthatóvá teszi a
tranzakciókat, és az ügyfeleknek is, mert egyszerűsíti az admi2011. II. évfolyam 7. szám
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adót fizetni, de nem tud. Az ő tevékenységük kifejezetten
arra irányul, hogy segítsék az adózókat.
A végrehajtási részleghez tartoznak az olyan esetek, amikor az adózó nem teljesítette a kötelezettségét. Beadott egy
bevallást, de nem fizette meg az adót, vagy egy ellenőrzésnél
derült ki, hogy adóhiánya van. Az ő dolguk tehát az, hogy a
pénzt beszedjék.
A két egység között van az ellenőrzési részleg. Nekik az
a dolguk, hogy ellenőrizzék, az adózó valóban azt vallotta-e
be, amit kellett. Egy eléggé bonyolult kiválasztási rendszer
alapján informatikai segítséggel mintegy nyolcvan paraméter szerint szűrik ki azokat az adózókat, akik adóeltitkolás
szempontjából kockázatosak. Olyanokat például, akik feltűnően sok pénzt kérnek vissza, vagy egy áfa-bevallásban olyan
összeget szerepeltetnek, ami nem jellemző a cég profiljára. A
kiválasztási rendszerbe folyamatosan beépítik a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is.

séges, és hetekig is eltart egy ellenőrzés, hiszen milliárdokról
van szó.
Egy egyéni vállalkozó esetében, ha mindent rendben találnak, akkor néhány nap alatt lezárul a vizsgálat.
Az, hogy milyen mélységű vizsgálatot végeznek, már a
kiválasztáskor eldől. Azaz lehet, hogy csak néhány számlát
ellenőriznek, de az is, hogy az egész évi adózást, áfa-bevallást,
társasági adót és szakképzési hozzájárulást is átnézik.
Előfordulhat, hogy mondjuk, előzetesen csak áfa-vizsgálatot határoztak meg, ám a revizor, ha indokoltnak találja, a termékdíjat vagy a társasági adót is megnézi, vagy akár
az szja-t is. Ilyen esetekben azonban módosítani kell a megbízólevelét, mert alapesetben csakis azt vizsgálhatja, amire a
megbízása szólt.
Vannak olyan cégek, amelyeket a nagyságuk, a befizetett
adójuk volumene miatt háromévente kötelező megvizsgálnia a hivatalnak. Ez körülbelül az ország 10 ezer legnagyobb
vállalatára vonatkozik. A többieknél igyekeznek ötévente
vizsgálni, de nem mindegyik cégre kerül sor. Amelyiknek
az előélete indokolja, annál gyakrabban is végezhetnek vizsgálatot.
A magánszemélyeket, akik bérből, fizetésből élnek, a legritkábban vizsgálják, hiszen gyakorlatilag kockázatmentesek,
s képtelenség is lenne, hiszen a hivatal dolgozóinak az ország
összes, mintegy négy millió adózóját átvizsgálni több évtizedig is eltartana.
– A koncepciónk, hogy a legkockázatosabbaknál igyekszünk megjelenni, akik értelemszerűen a nagy cégek, és azok,
akikről információnk van, hogy nagy valószínűséggel adófizetést kerültek meg – magyarázta Varga Árpád.

lentéssel összehasonlították ez utóbbi bőrdíszműves írását, s
kiderült, ő jelentette fel az utcájában működő konkurensét.
Az adóellenőrök igazolványát is hamisítják, a leggyakrabban piacokon tűnnek fel ilyenek.
– Emlékszem olyan esetre, ahol egy idős néni adta ki
magát hamis igazolvánnyal adóellenőrnek, és mivel nem
adtak neki számlát, ezért azt mondta, hogy a ruhát, amit
kiválasztott, vagy elviszi ingyen, vagy jegyzőkönyvet vesz fel.
Az eladónak azonban gyanús lett a dolog, így a néni lebukott. Meglepő volt mindenesetre, mert nem olyan típusú
elkövető volt, akinél ilyesmire számít az ember – jegyezte
meg Varga Árpád.
– Ha valaki úgy érzi, nem az adóhivatal embere jelent meg
nála, megvan az a lehetősége, hogy betelefonáljon az igazgatóságra és utánajárjon. Ilyen számtalanszor előfordul – fűzte hozzá.

Az ellenôrök igazolványát is hamisítják!
Amikor egy ellenőr kimegy a helyszínre, igazolnia kell
magát. Van mindenkinek egy szolgálati igazolványa, de emellett feltétlenül kell, hogy legyen nála egy megbízólevél is. Ez
vagy arról a konkrét vállalkozásról szól, vagy egy általános
dokumentum, hiszen vannak olyan ellenőrök,
akiknek éppen az a dolguk, hogy üzletről
üzletre járjanak, és nézzék, adnak-e nyugtát vagy sem. Vannak esetek, amikor meghatározott helyre megy ki az ellenőr, mert
bejelentették, hogy egy üzlet sohasem ad
nyugtát, ám ha az utcában több bolt is
működik, akkor szúrópróbaszerűen azokat is ellenőrzik.
– Volt egy esetünk, amikor egy bőrdíszművest jelentettek be, hogy nem ad számlát. Az illető meg is bukott az
ellenőrzésen – mesélte az elnökhelyettes. – A revizor látta, hogy vele szemben is működik egy bőrdíszműves, ezért gondolt egyet, s átment, hogy
ellenőrizze, és ő is megbukott. Később a beje-

KözérdekÛ bejelentések
A hivatal adócsalásokról évente körülbelül 30 ezer bejelentést kap, zömét névtelenül vagy fiktív névvel.
– A többségükkel nem lehet mit kezdeni, hiszen olyasmikről szólnak, hogy valakinek már megint két autója van,
és kérik a hivatalt, hogy végezzenek vagyonosodási vizsgálatot nála – mesélte.
– Emlékszem viszont olyan esetre
is, amikor 19 fotót csatolt a bejelentő a szomszédos autószerelőről, s a fényképeken látható volt az autók forgalmi
rendszáma, sőt, a szerelő segédje is, akit
úgy foglalkoztatott, hogy nem jelentette be.
Ez olyan szépen „kidolgozott” bejelentés volt,
amit hasznosítani lehetett.
– Volt olyan eset is – folytatta –, hogy az egyik
párt munkatársa ingatlanértékesítési dokumentumok
másolatát küldte be a hivatalnak, ami alapján egyszerűen nem lehetett nem kivizsgálni az ügyet.
Ha valaki ellen olyan bejelentés érkezik,

A revízió
Az osztályvezető mindig két revizort jelöl ki az ellenőrzés
elvégzésére. A két revizor közül az egyik egy tapasztalt, a másik egy kevésbé rutinos, még betanuló
Valamennyi
ellenőr, a hivatali szlengben őt nevezik „tásellenôr diplomás
kahordónak”.
szakirányú végzettséggel
Az ellenőrzés kétféleképpen történhet:
rendelkezik, például okleveles
vagy behívják az adózót a hivatalba, vagy
a revizorok mennek ki hozzá. Egyszerűbb
könyvvizsgáló vagy
esetekben, ha például arról van szó, hogy

megvan-e egy számla vagy sem, általában
megkérik az adózót, hogy fáradjon be a
hivatalba.
Vannak azonban olyan vizsgálatok,
adótanácsadó,
amelyeknél az ellenőrnek látnia kell a
adószakértô.
tevékenység végzésének körülményeit. Például, egy újonnan létrejött vállalatnál preventív
módon ellenőrzik, hogy létezik-e egyáltalán a megadott székhelyen az a bizonyos cég.
– Egy esetben feltűnt például az adóhivatal munkatársainak, hogy ugyanarra a címre már a huszadik cég jelentkezik
be – mesélte az elnökhelyettes. – Kiderült, hogy a megadott
címen egy üres saroktelek volt. Ilyenkor bekerül a cím a
rendszerbe, ezért ha a későbbiekben azt jelöli meg egy vállalat a székhelyéül, akkor az azonnal gyanús lesz.
Egy revizor általában több ügyet visz párhuzamosan, mert
vannak holtidők, így ilyenkor egyéb ügyekkel is tud foglalkozni.
– 25 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem dolgozni, s a
mezőgazdasági osztályon voltam, megkaptunk egy termelőszövetkezetet, ott voltunk egy hónapig, és mással nem is
foglalkoztunk. Ma már egyszerre két-három ügyet is visz egyszerre egy ellenőr. Ez persze függ a vizsgálat összetettségétől
– mondta az elnökhelyettes.
A Kiemelt Adózók Igazgatósága az ország legnagyobb
adózóival foglalkozik, ez a részleg végzi többek között a bankok ellenőrzését. Oda időnkét kettőnél is több revizor szük-
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Komoly
fluktuáció van az
adóhivatalban is.
Az ott dolgozók
kormánytisztviselôk,
meghatározott bértábla szerinti
fizetéssel, s a jó revizorokat
a piac hamar
elszippantja.

amely csak általánosságokat tartalmaz,
vagyis, hogy adót csal, azzal a hivatal
rögtön nem tud mit kezdeni, hanem
beillesztik a rendszerbe, és a soros
vizsgálat idején majd utánajárnak.
Ahhoz tehát, hogy valakit közérdekű
bejelentés alapján megvizsgáljanak,
konkrét információk kellenek.
A közérdekű bejelentő védelme azt
jelenti, hogy az adózó nem tudhatja meg,
hogy ki tette ellene a bejelentést. A bejelentést
nem lehet visszavonni, de nem büntetik azért a bejelentőt, ha a revizorok mégsem találnak semmilyen szabálytalanságot a vizsgált adózónál. Vannak, akik névvel tesznek
bejelentést, és a vizsgálat eredményéről utólag tájékoztatást szeretnének, ám nem kaphatnak, mert ez adótitoknak
minősül.

Trükközések
Az adózó sok esetben mindent elkövet azért, hogy a revizor ne végezhesse a munkáját. Régebben gyakran megesett,
hogy az egész telephelyen körbevitték az ellenőrt, hogy húzzák az időt és kifárasszák. Manapság inkább azzal próbálkoznak, hogy olyan dokumentumot tesznek a revizor elé, amiről
tudják, hogy rontott, hátha az ellenőr megnyugszik, hogy
talált valamit, és nem kutat tovább.
Egy lakatos vett egy szobabútort, amit elszámolt költségként – mondta el egyik különös esetét Varga Árpád. – A
vizsgálat végén azt mondtuk, rendben van, hogy a két széket elszámolta, de a franciaágyat már nem lehet. A bíró2011. II. évfolyam 7. szám

ság viszont utóbb úgy ítélte meg, hogy
a lakatosnak is joga van kulturáltan
berendezett szobában fogadnia az
ügyfeleit, azaz jogosan számolta el a
franciaágy költségét.

Kibôl lesz jó ellenôr?
Mielőtt felvesznek valakit revizornak, pszichológiai vizsgálaton is át kell
esnie. Alapvető, hogy ellenőrzés közben a
revizor viselkedjen semlegesen.
– Természetes, hogy a revizornak úgy kell viselkednie, hogy az amúgy is kellemetlen szituációban ne sértse meg
az adózót, aki már az ellenőrzés tudatától eleve ideges lehet,
s ezt figyelembe kell venni – magyarázta.
Fontos, hogy a revizor ne zaklassa fölöslegesen az ügyfelet,
ne kérjen olyan dokumentumokat, amelyek már megvannak
a hivatalnál, vagyis már rendelkezésre állnak.
Panaszt tenni a revizorra egyébként a hivatalban, akár közvetlenül az osztályvezetőnél lehet.
– Azt sem felejthetjük el, hogy a legnagyobb jóindulattal is tévedhetnek az emberek – hangsúlyozta Varga Árpád,
kiemelve azonban, hogy az adót akkor is meg kell fizetni.
Amiben méltányosan tud eljárni a hivatal, az a szankciók,
vagyis dönthetnek úgy, hogy csökkentett bírságot szabnak
ki, vagy nem bírságolják meg az adózót.

Kovács Andrea

