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Ügyvédi irodájuk adózási kérdések megoldására 
szakosodott.Mióta tevékenykednek ezen a területen, 
és melyek a legfontosabb szolgáltatásaik?

Ügyvédi irodánk immár több mint tíz éve tevé
kenykedik ezen a területen. Kifejezetten vállalkozók és 
vállalatok adóellenőrzések során történő képviseletére 
szakosodtunk, valamint bármilyen adózással kapcso
latos probléma megoldására. Ezek az ügyek adják iro
dánk tevékenységének legalább 90 százalékát, ezért az 
adójogi szakterületen rendkívül nagy, az ügyvédi iro
dák körében kiemelkedő mértékű adózási tapaszta
lattal rendelkezünk. Az adójogi területen a vállalato
kon, vállalkozásokon túl szívesen nyújtunk segítséget 
ügyvédi irodáknak és könyvelőknek, könyvvizsgálók
nak és nagyvállalatok jogi osztályának is. Legfontosabb 
szolgáltatásaink közé tartozik adóellenőrzéssel kapcso
latos jogi munkák ellátása, a vagyonosodási vizsgála
tokkal kapcsolatos teendők, a visszaigénylendő vagy 
beragadt áfával kapcsolatos ügyek megoldása, de hoz
zánk tartoznak a jövedéki ügyek, szerződések adójogi 
megítélése vagy felszámolás, könyvvizsgálati és adójogi 
cégátvilágítás is. Természetesen adózási bűncselekmé
nyekben is segítséget nyújtunk, így lényegében min
denben, ami az adóval kapcsolatos. 

Melyek azok a tipikus ügyletek, megbízások,  
feladatok, amelyekkel a leggyakrabban találkoznak, 
illetve mik azok a speciális ügyek, amelyek megol-
dása speciális felkészültséget jelent? 

Mondanék rögtön a pénzügyi piacokhoz kapcso
lódó példákat. Mivel a pénzügyi intézmények (multi
nacionális vállalatok révén) rengeteg alvállalkozó

val dolgoznak, és bizonyos folyamatokat kiszerveznek 
vagy alvállalkozókkal végeztetnek el, esetlegesen mun
kavállalókat „kölcsönöznek”, ezért felmerülhet, hogy 
ezen szerződéseiket az adóhivatal ellenőrzés során 
színleltnek vagy fiktívnek minősíti. Ezekre az adóellen
őrzésekre kiemelten fókuszált idáig is az adóhivatal, de 
az idei évtől külön ellenőrzési típust is nevesít a jogsza
bály ezen ügyletek ellenőrzésére („egyes gazdasági ese
mények valódiságának vizsgálatára irányuló” adóel
lenőrzés). Mivel ez a terület kiemelt fókusz, nekünk is 
kiemelten kell kezelnünk ezeket az eseteket. 

Szintén a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó példa 
a 2006os moratórium, amikor több pénzügyi intéze
tet, bankot, biztosítót képviseltünk a színlelt szerződé
sek adóellenőrzése, illetve moratóriuma miatt. Ekkor 
lehetőség volt rá, hogy a pénzügyi szereplők átminő
sítsék a korábbi színlelt szerződéseket, mi pedig ekkor 
kerültünk kapcsolatba bankokkal és biztosítókkal, és 
segédkeztünk a folyamatokban. Szerződéseket véle

Váratlan buktatók  
az adójogban
Számtalan nem várt akadállyal találkozhatnak 
azok az ügyfelek, akik bármilyen ügy kapcsán 
kapcsolatba kerülnek az Adóhivatallal – mond-
ja Dr. Vilmányi Ágnes, a Dr. Vilmányi Ügyvédi 
iroda ügyvezető partnere. Az adójog ráadásul 
egy olyan speciális területe a jognak, amelyben 
igazán releváns tapasztalata csak keveseknek 
van – teszi hozzá. Dr. Vilmányi Ágnes szerint az 
idei év is tartogathat meglepetéseket a cégek 
számára, mert az APEH kiemelt prioritásként 
kezeli az adófizetési morál növelését.

 Varga Veronika



JOG

A Tanácsadó • 2012/I. 3

JOG

ményeztünk vagy írtunk át, és rengeteget spóroltunk 
meg ezeknek a társaságoknak, nem beszélve az egyéb 
szankciókról, amelyeket így elkerülhettek. 

További jó, ugyanakkor megdöbbentő példa egy 
közelmúltbeli esetünk, amelynek során találkoztunk 
a világ egyik vezető vállalatának magyarországi leány
vállalatánál olyan alvállalkozóval, amelynél egyetlen 
ember sem volt bejelentve, miközben a munka elvég
zéséhez több mint száz munkavállalóra lett volna szük
sége. Ez nemcsak azt jelzi, hogy egy multinacionális 
vállalatnál is lehetnek problémák, hanem azt is, hogy 
gyakran egyegy nagyvállalat is szembesülhet olyan 
problémákkal, amelyek megoldásában külső segítséget 
kell igénybe vennie. 

A leggyakoribb problémát még mindig a fiktív 
számlás ügyletek jelentik? 

Természetesen megkeresnek minket a vállalatok 
bármilyen adóellenőrzés során történő képviselettel, 
adótanácsadással, de a legaktuálisabbak valóban még 
mindig a fiktív számlás ügyletek, eltűnt, adót nem fizető, 
munkavállalót nem foglalkoztató cégekkel kapcsola
tos szerződések ellenőrzése. Emellett továbbra is nézik, 
hogy egy az intézménynél dolgozó munkaerő színlelt 
alvállalkozói szerződéssel vane esetleg foglalkoztatva, 
és ebben az esetben átminősíthetik munkaszerződéssé 
a dokumentumot. Amennyiben az adóhivatal azt álla
pítja meg – márpedig ebbe könnyen bele lehet futni – 
hogy egy ügylet szerinte fiktív, akkor az alvállalkozói 
számlák áfatartalmát, illetve az arra rakodó bírságot 
(speciális esetben 2012től akár 200 százalék is lehet) 
illetve késedelmi pótlékot kell megfizetni.

Mikre kell odafigyelni ilyen esetekben? 
Kérdéses például, hogy vajon ezen cégeknél ki 

a felelős az alvállalkozók leellenőrzéséért, egyáltalán az 
alvállalkozók hogyan és milyen indokok alapján kerül
nek kiválasztásra. Egyáltalán ellenőrzie bárki az alvál
lalkozókat a cégnyilvántartásban, megnézike, hogy 
nincse felfüggesztve vagy törölve az adószáma, és − 
ami kiemelkedően fontos −az adóhivatal honlapján 
megnézie valaki, hogy egy munkaerőigényes feladatot 
végző alvállalkozó hány embert foglalkoztat bejelentve? 
Ezenkívül ha órabérben van foglalkoztatva, és ez alap
ján adja a számlát az alvállalkozó, akkor könnyedén 
le tudja ellenőrizni az adóhivatal, hogy rendelkezette 
ekkora munkaerőállománnyal a munka elvégzéséhez. 
Egyáltalán tudjae a vállalat (általában természetesen 
van beléptető rendszerük), hogy azok a munkaválla
lók, akik náluk dolgoznak, mely alvállalkozók embe
rei, illetve be vannake ott valójában jelentve? Az adó
hivatal ezen ügyletek terén problémának értékelheti, 
ha a közvetlen alvállalkozó arra hivatkozik, hogy azért 

nincs bejelentett embere, mert további alvállalkozó
kat vesz igénybe, de azok nem fellelhetők, nekik sincsen 
bejelentett emberük, nem tettek eleget adófizetési köte
lezettségüknek, illetve a közvetlen alvállalkozó a munka 
elvégzéséhez semmilyen hozzáadott értékkel nem járul 
hozzá. Ezek mindmind olyan problémák, amelyekbe 
komolyan bele is bukhat egy vállalkozás, ha nincs meg
felelő jogi támogatás mögötte. 

Mi jellemzi az ügyfélkörüket, és milyen irányba 
nyitnának e tekintetben a jövőben? 

Jellemzően magyar tulajdonosi háttérrel rendel
kező vállalkozások, kis és középvállalkozások tartoz
nak az ügyfeleink közé, de vannak nagyvállalati ügy
felek és magánszemélyek is természetesen, utóbbiak 
főleg olyan magánemberek, akiknek van vállalkozá
suk. Szektoriális bontásban elsősorban az IT szektor, az 
építőipari, a biztonsági cégek, a takarítócégek, a szál
lítmányozó vállalatok tartoznak hozzánk, illetve egyéb 
szolgáltatói szektorban tevékenykedő (például tanács
adó) cégek. Az idei évben ugyanakkor ismét nyitni sze
retnének a pénzügyi szektor felé, velük kapcsolatban 
ugyanis nagyon pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk. 

Az idei évre vonatkozóan mik a várakozásai, 
milyen megbízásokra lehet számítani, mivel készül 
az Adóhivatal? 

A fiktív számlás ügyek sokaságára és a vagyono
sodási vizsgálatok folytatódására az idei évben is szá
mítunk, de úgy gondoljuk, a kapcsolt vállalkozásokat, 
transzferárakat, elszámolóárakat is kiemelt figyelemmel 
kíséri majd a hivatal, amellett várhatóan a büntetőügyek 
is kőkeményen beindulnak, hiszen ezek jeleit már tavaly 
is láttuk. Az adóellenőrzésekhez, illetve fizetési nehézsé
gekhez kapcsolódóan várhatóan egyre több fizetési ked
vezmény, mérséklés, illetve részletfizetés iránti kérelmet 
kell előterjesztenünk az idei évben. Egyre szigorúbban 
veszi az adóhivatal az adóbevallásokkal kapcsolatos hiá
nyosságokat, a sikkasztásos ügyeket és az egyéb adó
csalásokat is. Sok a buktató, és az idei évben − a költ
ségvetési gondokat látva − az sem kizárt, hogy ismét 
középpontba kerülnek a pénzügyi szektor szereplői. 
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