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A revizorok már  
a spájzban vannak! 

Dr. Réczei Géza 

Ügyvéd 
Tiszteletbeli tanár (ELTE jogtudományi kar) 
Egykori adóhatósági- és pénzügyminisztériumi 
szakértő 
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Adózás rendje Számvitel BTK 

GT PTK 

KÖZIG Adónemek 

Jogszabályi környezet 
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Adótényállás 

Szereplők Adóalany  

Jogok / Kötelezettségek Adótárgy 

Érvényesülés  Adóalap  

Kapcsolat Adómérték 

Érdekek  
Adókedvezmény, 
Adómentesseég 
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Önadózás - Ellenőrzés - Hatósági - Bírósági eljárás 

Az adóeljárás szakaszai 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez I. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 
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Az adóeljárás alapelvei 1-2. § 

Alapelv Adózó  Adóhatóság  

Törvényesség  X X 

Jóhiszeműség X 

Együttműködés  X 

Rendeltetésszerű  X 

Mérlegelés  X 

Méltányosság  X 

Megkülönböztetés X 

Tájékoztatás  X 

Valódiság X X 

Jogellenesség X X 

Szokásos piaci ár  X X 
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Jogok és kötelezettségek 
 Adózó Adóhatóság 

ÖNELLENŐRZÉS 
- feltárni a hibát 
- megállapítani 
- bevallani 
- megfizetni 

Jogosultság  Kötelezettség  Jogosultság  Kötelezettség  

IRATBETEKINTÉS  

korlátozott korlátlan 

- betekintés 
- másolat  

korlát: más 
személyre  
vonatkozó 
ADÓTITOK 

ellenőrzés 
megkezdéséig 

adóhatósági 
végzéssel 

jogorvoslat 

- bejelentés, nyilatkozattétel 
- adómegállapítás 
- bevallás 
- adófizetés és adóelőleg fizetés 
- bizonylat kiállítása és 

megőrzése 
- nyilvántartás vezetése 
- adatszolgáltatás 
-  adólevonás, adóbeszedés 
-  ellenőrzési együttműködés 
-  pénzforgalmi számla nyitás 

JOGORVOSLAT  
 
• panasz 
• kifogás 
• kérelem 
• észrevétel 
• fellebbezés 
• felügyeleti intézkedés 
• bíróság 
 

-  tájékoztatás  
- felhívás nélkül 

igazolja magát és 
ellenőrzési 
jogosultságát 

- adózó javára 
szolgáló tények 
feltárása 

- nem bizonyított 
tény figyelmen 
kívül hagyása 

-  ellenőrzési 
tájékoztatás 

-  akadályozás 
tilalma 

-  tényállás tisztázása 
-  bizonyíték 

értékelése 
-  becslés 
-  kapcsolódó 

vizsgálat 
eredményének 
ismertetése 

-  költségvetési 
bevételek 
biztosítása 
 

- belépés 
- átvizsgálás 
- nyilatkozattétel 
- próbagyártás 
- próbavásárlás 
- leltárfelvétel 
- kapcsolódó 
vizsgálat 

Jogok 

Kötelezettségek  

Vagyoni Nem vagyoni 

Anyagi jogi 

Eljárás jogi 

Feltételes 

Feltétlen  

Önálló  

Nem önálló  

Az adózó képviselete – 7. § 

Esetei 
Létrejötte 

Megszűnése 
Felelősség 

Az adózó minősítése – 6/J. § 

Megbízható Kockázatos 
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Felelősség 
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Teljesítésigazolás 

Számla Szerződés / Jogügylet 

Könyvelés 

Valódiság 
Felek 
Tárgy 
Ár 
Teljesítés 
Hatály 
 
 
 

Forma 
Tartalom 
Átadás 
Módosítás 
Strono 
Acrhiválás 
 
 

Valódiság 
Felek 
Tárgy 
Ár 
Teljesítés 
Hatály 
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Egyes adókötelezettségek - 16-51. § 

Bejelentkezés / bejelentés 

Adminisztratív ellenőrzés 

Adómegállapítás 

Adóbevallás 

Adóbefizetés 

Dokumentumok 

Joggyakorlás 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez III. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez III. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 

Kockázatelemzés és következményei  

Ellenőrzésre történő kiválasztás 

Ellenőrzési irányelv Kötelező 

Kockázati ellenőrzés 

Támogató eljárás 

Önellenőrzés Szakmai támogatás 

Felhívás bevallás kiegészítésére 

Bevallás kiegészítő nyomtatvány 

Felfüggesztés Törlés 

Büntető eljárás kezdeményezése 

Adószám 

Központosított ellenőrzés 

Fuvarellenőrzés 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

a) utólagos - egyszerűsített 

b) állami garancia beváltása 

c) egyes adókötelezettségek 

d) adatok gyűjtése – valósiság vizsgálata 

e) illetékkötelezettségek teljesítése 

f) Ismételt ellenőrzés 

g) a feltételes adómegállapítás tényállását vizsgáló 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez IV. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

Adókötelezettségek 
teljesítése  

Jegyzőkönyv  
átadása Elsőfokú 

határozat 

Észrevétel a  
Jegyzőkönyvre 

Megbízólevél  
átadása; 

adóellenőrzés  
kezdete 

Bírósági  

felülvizsgálat 

Másodfokú 
határozat 

Felügyeleti 
eljárás 

Fellebbezés 
az  elsőfokú 
határozatra  

 

adóellenőrzés hatósági  szakasz 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez III. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 

  I.   

  

ELLENŐRZÉS   

Art. rendelkezései   egyéb jogszabály   

ÁTFOGÓ   MEGHATÁROZOTT   EGYÉB   

adóhatóság   adózó   

tényállás tisztázási   

kötelezettség   

együttműködés   

terhelő tények   

kedvez ő tények   

nem bizonyító   

eszközök   

bizonyító   

eszközök   
-   irat   

-   helyszíni szemle   

-   szakértő   

-   tanú   

-   próbavás árlás   

-   leltár   

-   igazoltatás   

tárgyi feltételek   felvilágosítás   

hatóság azonosítása   

megbízólevél   szolgálati igazolvány   

mailto:geza.reczei@gmail.com
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez III. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 

  II.   

  

ELÉVÜLÉSI IDŐTARTAM   

adóhatóság vezetője   meghatározott   

szerv   

jogszabályi   

kötelezettség   

ismételt ellenőrzés tilalma   

adókötelezettség   

megszűnése   

előzetes értesítés   előzetes értesítés   

nélkül   

jogosultság igazolása   

megbízólevél   

átalakulás   jogutód nélküli   

megszűnés   

próbavásárlás   

pénz és áru   
cseréje   

lefoglalás   

helyszín, helyi ség, jármű   

átvizsgálás   

belépés   

jegyzőkönyv   

nyilvántartásban nem szereplő   gyorsan romló   

jogorvoslat   

Ellenőrzés   
  

Helyszíni                                                             Hivatali   

mailto:geza.reczei@gmail.com
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 
Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban  - 97 § 
•Tájékoztatás felhívás nélkül az ellenőrzésről 
•Adózó kis mértékű korlátozása 
•Adózó tájékoztatása, bizonyíték visszautasítást írásban indokolni, több adózóval okozott 
jogsértésről tájékoztat 
•Tényállás tisztázása  adózó javára szolgáló körülmény megállapítása 
•Az adóellenőr az ellenőrzés során 

• a) üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem 
ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet, 

• b) a vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, 
helyszínt átvizsgálhat, 

• c) iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg, 
• d) az adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől 

nyilatkozatot kérhet, 
• e) tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük 

jogcímét, 
• f) próbavásárlást, fel nem fedett próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet, 
• g) próbagyártást rendelhet el, 
• h) az adózóval szerződéses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végezhet, 
• i) más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le. 
• j) mintavételre jogosult. 

•Más ingatlanán működik az adózó 
•Lakásban ellenőrzés  akkor, ha az adóügy a  lakással függ össze 
•Mintavétel  adózó költségén készül el  

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez IV. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 

Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban  - 99 § 
•Együttműködés 
•Az adózó jogosult 

a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, 
b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 
c) megfelelő képviseletről gondoskodni. 

•Kérelemre, 60 napra az ellenőrzés elhalasztása v szünetelése (kivétel: 
adókötelezettség, adatgyűjtés, egyszerűsített ellenőrzés, valódiság vizsgálata) 
•Iratbetekintés 
•Felvilágosítás kérés 
•Észrevétel 
•Bizonyítási indítvány 
•Kapcsolódó vizsgálat adózó érintő adatait, bizonyítékait, jegyzőkönyvet 
ismertetni kell (kérelemre?) 
•Határidő elmulasztása kifogás a felettes szervhez  elutasítás, 
meghosszabbítás, ellenőrzés lezárására utasítás 
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Az ellenőrzés - 86-119/B § 
I   

  

AZ ELLENŐRZÉS BEFEJEZÉSE   

ADÓHATÓSÁG   JEGYZŐKÖNYV   

jogellenes adózói   
magatartás   

jogszabályoknak megfelelő   

adózói eljárás   

jegyzőkönyv   

b ű ncselekmény   
gyanúja   

feljelent és   

adózó azonosítás   tényállás   

eltérés   hibás számítási mód   egyéb hiba   

bevallási időszakonként   adónemenként   

ADÓZÓ   ÉSZREVÉTEL   
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Jogorvoslatok 

 

 

• Adózó Észrevétel – 104. § 

• Adózó Panasz – 103. § 

• Adózó Kifogás – 149. § 

• Adóhatóság Fizetési halasztás, részletfizetés 
engedélyezése  - 133. § 

• Adóhatóság Adómérséklés – 134. § (4) 

• Adóhatóság A határozat (végzés) módosítása és 
visszavonása – 134/A 

• Adózó Fellebbezés – 136. § 

• Adóhatóság Új eljárásra utasítás - 140. § 

• Adóhatóság Felügyeleti intézkedés – 141. § 

• Adóhatóság Súlyosbítási tilalom – 142. § 

• Adózó Bírósági keresetindítás – 143. § 

Gyakorlati útmutató az adóvita sikeres rendezéséhez IV. – Dr. Réczei Géza – geza.reczei@gmail.com - +36209808032 
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Jogorvoslatok 

 

 

  panasz kifogás kérelem észrevétel fellebbezés felügyeleti 
intézkedés 

Tárgy Foglalás – tárgyi 
bizonyítási eszköz 

Adóhatósági 
adómegállapítás – 
az adózó nem ért 
egyet az észrevétele 
elbírálásával 

Ellenőrzés 
határidejének 
túllépése a 
hatóságnak 
felróható okból 

biztosítási 
intézkedés ellen 
végrehajtási 
kifogás 

kézbesítési vélelem 
megdöntése iránt 

Adóhatósági 
adómegállapításá 

Ellenőrzési 
jegyzőkönyv 

Egyszerűsített 
ellenőrzés 

Felülellenőrzés I. fokú határozat Határozat 

(kivéve élelmiszer, 
romlandó áru) 

Végzés 

  Intézkedés 

Előterjesztő adózó adózó adózó adózó adózó adózó adózó adózó adózó adózó Adózó 

Felettes 
adóhatóság 

Pénzügyminiszter 

Határidő 8 nap az 
intézkedéstől vagy 
a végzéstől 

8 nap az észrevétel 
elutasításának 
kézhezvételétől 

határidő lejártát 
követően 

8 nap 15 
tudomásszerzéstől 

8 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap elévülés 

6 hónapig 30 nap 

    

Elbíráló Adóhatóság 
felettes szerve 

adóhatóság Adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság adóhatóság 

Határidő 15 nap 30 nap –  15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 napig lehet 
folytatni, ha az 
adózó észrevételei 
indokolják vagy a 
határozat 
meghozatalához a 
tényállás tisztázása 
válik szükségessé. 

15 nap   60 nap 60 nap 

hatósági eljárás 

Döntés Elutasít adómegállapítás eljárási határidő 
meghosszabbítása 

Biztosítási 
intézkedést fel kell 
oldani 

A kézbesítést 
követően tett 
intézkedéseket, 
illetve az eljárást a 
kézbesítési vélelem 
beálltának 
időpontjától a 
szükséges 
mértékben meg kell 
ismételni. 

Módosítja az 
adómegállapítás 

- kiegészítő 
jegyzőkönyv (a 
felettes szerv az 
ellenőrzést végző 
adóhatóság 
indokolt kérelmére 
egyszer, legfeljebb 
15 nappal 
meghosszabbíthatj
a) A másodfokú 
adóhatóság felettes 
szerve az 
ellenőrzési 
határidőt 
rendkívüli 
körülmények által 
indokolt esetben 
egyszer további 15 
nappal 
meghosszabbíthatj
a.  

Bizonyítékként 
csatolt iratok 
megvizsgálása 

      

jóváhagy az ellenőrzés 
lezárására utasítás 

Elutasít 
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Köszönöm a figyelmet! 
További szép napot kívánok! 
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