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Vizsgált időszakok felsorolása: 2015.01.01 - 2018.12.31.

Az ellenőrzés határidejébe nem tartozó időszakok megjelölése: -

Az ellenőrzési határidő meghosszabbítása:

- az eljáró adóhatóság vezetője által (napok száma): -

- a felettes szerv által (napok száma): -

- az állami adó-és vámhatóság vezetője által (napok száma): -

Az ellenőrzést végezték:

Csanádiné Szabados Petra adóellenőr

Nagy-Simon Teréz adóellenőr

Fábián Edit Julianna adóellenőr

Danka Lászlóné adóellenőr

Hapek Ágnes adóellenőr

Németh Erzsébet adóellenőr

Cím: 8002 SZÉKESFEHÉRVÁR Pf.345 Központi telefon: (22) 530-700 , fax: (22) 548-919
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni, és adószámát vagy adóazonosító jelét feltüntetni!



Lesznyák Judit adóellenőr

Az adózó részéről az ellenőrzésnél közreműködött

személy(ek) neve (a közreműködés jogcíme): Kerekes Rozália meghatalmazott

Mellékletek száma: 10 darab

Mellékletek felsorolása:

1. sz. melléklet: dr. Ferencz Péter József 2020.08.10-én beérkezett 6375566281 iktatószámú
nyilatkozat (3 oldal)

2. sz. melléklet: A képviselő 6375566281 iktatószámú nyilatkozatához beérkezett 2. sz.
melléklet a Katás partnerekről (1 oldal)

3. sz. melléklet: Működési engedély (10 oldal)

4. sz. melléklet: 2016-2018. évi leltárösszesítők, véletlenszerűen kiválasztott leltárkészítési
dokumentumok, leltárívek (209 oldal)

5. sz. melléklet: 2018.06.01-től hatályos Leltározási és leltárkészítési Szabályzat (32 oldal)

6. sz. melléklet: 2013.01.01-től hatályos Leltározási és leltárkészítési Szabályzat (29 oldal)

7. sz. melléklet: 2015. évi leltárkészítés dokumentumai, 3 véletlenszerűen kiválasztott leltárív
(16 oldal)

8. sz. melléklet: T1041 bejelentés és 08-as járulékbevallásban szereplő magánszemélyeket illető
eltérésekre vonatkozóan adózó által beküldött táblázat (2 oldal)

9. sz. melléklet: Közreműködői szerződések (2 db - 9 oldal)

10. sz. melléklet: Tájékoztatás (2 oldal)

"A"

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban adózó) (adószám: 14458853-1-07, székhely: 2481Velence, Balatoni út 65.
fsz. 1.). Fő tevékenységi köre: 8622 - Szakorvosi járóbeteg-ellátás. Tevékenységét 2008.09.09-én
kezdte meg.

Adózó kiemelten közhasznú szervezet volt 2008.09.12 - 2014.05.24-ig, majd közhasznú szervezet
volt 2014.05.23 - 2014.06.13. időszakban.
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Adózó Cégkapu nyitásra és elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, megbízható minősítéssel
rendelkezik.

Adózó a tevékenységet a székhelyként bejelentett címen folytatja, ezen kívül bejelentett iratőrzési
címmel rendelkezik (2475 Kápolnásnyék, Fő u. 22.)

Adózó általános forgalmi adó tekintetében 2008.09.09 - 2009.01.01. időszakban negyedéves
bevallónak minősült, majd 2009.01.01-től alanyi mentességet választott. Ettől a naptól adózó áfa
kódja: 1 - Alanyi vagy közérdekű/speciális jellege miatt adómentes, ill. nem alanya az áfának.

Adózó képviseletét megalakulástól dr. Ferencz Péter József (aaj.: 8302222860) látja el.

Hatóságunk 2020.07.28-án, 6078448417 iktatószámon ellenőrzésről szóló értesítést küldött az
adózó meghatalmazottja, a Velence Városgazdálkodási Kft. (asz.: 25722549-2-07) Cégkapujára,
melyet 2020.07.29-én nyitottak meg, így az ellenőrzés ezen a napon megkezdődött.

A meghatalmazott cégkapujára megküldött, 4911930358 iktatószámú megbízólevelet szintén
2020.07.29-én nyitották meg, így az ellenőrzési határidő ezen a napon kezdődött meg.

Adózó meghatalmazottja, Kerekes Rozália az eljárás során több részletben adta át a társaság iratait:

2020.07.29-én adta át a 2016.10.31-2018.12.31 közötti időszaki főkönyvi kartonokat és
főkönyvi kivonatokat.

2020.08.05-én a 2018. évi TAO adóbevallást alátámasztó dokumentumokat, valamint a 2018.
évi tárgyi eszköz kartonokat, leltárt.

2020.08.09-én a biztosítotti jogviszonyokkal és járulékbevallásokkal kapcsolatos kimutatások
és egyéb iratok, a Szakrendelő 2016. és 2017.évi Tao bevallását alátámasztó dokumentumok, és a
tárgyi eszköz kartonok, leltárak.

Adózót 2020.08.13-án 4790524866 iktatószámú végzésben hiánypótlásra szólítottuk fel, melyben
kértük a Szabályzatokat, 2015. évi valamennyi bevallást alátámasztó dokumentumot, és a Kata
törvény hatálya alá tartozó partnerekkel kötött megbízási szerződéseket.

Adózó meghatalmazottja

2020.08.17-én megküldte a 2015. évi főkönyvi kivonatot, kartonokat, tárgyi eszköz listát,
valamint a 2016.01.01-2016.10.31. időszaki főkönyvi kivonatot és kartonokat.

2020.08.19-én adta át a 2017.01.31-től hatályos Számviteli Politikát

2018.06.01-től hatályos Leltározási és leltárkészítési Szabályzatot (5. sz. melléklet)

2008.10.01-től hatályos Pénzkezelési Szabályzatot
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2008.10.01-től hatályos Értékelési Szabályzatot.

2013.01.01-től hatályos Leltározási Szabályzatot, a Leltározási ütemtervet, megbízólevelet,
leltározási utasítást. (6. sz. melléklet)

a 2015. évi leltáríveket. (7. sz. melléklet)

2020.08.25-én adta át a 2008.10.15-től hatályos Számviteli Politikát

A revízió megállapította, hogy a társasági adóról szóló 29-es számú bevallás minden évben
benyújtásra került, a bevallásban szereplő adatok megegyeznek a közzétett egyszerűsített
beszámolóban szereplő adatokkal és a főkönyvi kivonatokon szereplő összegekkel.

Adózó képviselője 2020.08.10-én beérkezett 6375566281 iktatószámú nyilatkozatában (1. sz.
melléklet) előadta, hogy

"A 2007. október 30-án kiírt, TIOP-2.1.2/07/1. azonosító jelű "Kistérségi járóbeteg-szakellátó
központok kialakítása és fejlesztése" elnevezésű pályázatra Velence Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be. A Szakorvosi Rendelőintézet kialakítására irányuló projekt támogatásban
részesült.

A projektet az előkészítés, illetve a megvalósítás során a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanács, az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Fejér
Megyei Szent György Kórház támogatta.

A 90%-os aktivitású pályázati megvalósítása kapcsán, a 10%-os önrészt vállaló Velencei
Önkormányzat vezetésével, a kiírás szerint létre kellett hozni egy 100%-os önkormányzati tulajdonú
Kft-t. A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működését 2010. augusztus 19.-én kezdte meg. A
finanszírozási szerződést húszezer fő ellátására kötötte meg az akkori Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) a Velencei Szakorvosi Rendelőintézettel. Ellátási területünkbe tartozik Martonvásár
mellett - Gárdony és Pákozd kivételével - minden tókömyéki település: Velence, Kápolnásnyék,
Nadap, Pázmánd, Sukoró, Vereb és Zichyújfalu. A tulajdoni arányoknak megfelelően a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft-ben Velence Város
Önkormányzata 245.835, a többi hét önkormányzat egyenként 100 - 100 szavazattal rendelkezik.

A Szakorvosi Rendelőintézet ellátási területe a fent hivatkozott nyolc önkormányzat illetékességi
területe."(...)

"A könyvelést és a könyvvizsgálatot a Velencei Önkormányzat döntése alapján szerződött
vállalkozások végzik."

Adózó képviselője a nyilatkozat mellékleteként megküldte a revízió részére a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
FE-09/046/00526-4/2016 iktatószámú határozatba foglalt működési engedély
FE-08/NEO/04049-2/2018 ügyiratszámú módosítását, melyben a 2481 Velence, Balatoni út 65.
szám alatti telephelyen engedélyezett szakorvosi rendelések heti óraszámát, területi ellátási
kötelezettséget határoz meg. A határozat elválaszthatatlan részeként 3 oldal melléklet is becsatolásra
került, mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza adózó valamennyi - a Kormányhivatal
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hatáskörébe tartozó - engedélyezett tevékenysége vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VI 1.15.) Korm. rendelet által előírt adatait. (3. sz. melléklet)

Adózó egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft, melynek bevételei

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) a képviselő nyilatkozatában felsorolt 8
önkormányzat illetékességi területén 20 ezer fő ellátására kötött finanszírozási szerződés alapján
kapott pénzügyi támogatásból,

- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokból,

- a tulajdonos önkormányzatok költségvetéséből egészségügyi ellátásra elhatárolt összegből,

- a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által megrendelt szolgáltatások finanszírozásából,

- ügyeleti díjból,

- bérbeadott helyiség bérleti díjából, továbbszámlázott közmű díjból, stb.származtak.

Adózó Online Számlaadat-szolgáltatást (továbbiakban OSZA) nem teljesített, erre kötelezett sem
volt. Adózóra vonatkozóan az alábbi partnerek szolgáltattak OSZA adatot:

Adószám Név
27262869-2-19 Medigor Bt.

10977585-2-07 Lindström Kft.
24765648-2-44 EON Energiakereskedelmi Kft.
11226002-2-14 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
26378624-2-07 BNT Solutions Kft.
61819058-1-27 Bartha Péter
10954931-2-43 ABPM-ART Kft.

Adózó jellemzően tárgyi eszközöket (pl.: Medigor Bt.: MICROLIFE WATCHBP OFFICE ABI
AFIB Boka-Kar Index Mérő, ABPM-ART Kft.: MEDITECH ABPM-05 Ambuláns
Vérnyomásmérő Monitor, Bartha Péter: Laptop Számítógép VSZR-BP/2018/01, stb.) szerzett be a
fenti partnerektől (kivéve EON Zrt. és DRV Zrt.)

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM
rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján adózó pénztárgép használatra nem kötelezett,
pénztárgéppel nem rendelkezik.

Adózó EKAER bejelentésben nem szerepel.
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1.) Adózó a 2015. évre vonatkozó leltárívek adatait összesítő dokumentumokat nem adott át
a revízió részére, így a 2020.08.19-én benyújtott ELLUGY nyomtatványok csatolmányaként
beküldött leltár a 2015. évi beszámoló adataival történő összehasonlításra nem alkalmas,
tekintettel arra, hogy a leltárívek csak mennyiségben tartalmazzák az adatokat, az eszközök
értéke nem került feltüntetésre.

2020.08.19-én 6139455271 iktatószámú végzésben ismételten hiánypótlásra szólítottuk fel adózót,
melyben az alábbi iratokat kértük: a 2015. évre vonatkozóan a leltáríveken szereplő adatokat
összesítve tartalmazó dokumentum, mely a beszámolóval összehasonlítható módon tartalmazza az
összegeket; 2016-2018. évekre vonatkozóan 3-3 db leltárfelvételi ív (tetszőlegesen kiválasztott
helyiségekre vonatkozóan); 2016-2018. évekre vonatkozóan a leltárkészítési szabályzatban
meghatározott, a leltár készítése során előállított dokumentumok (pl. leltározási ütemterv).

Dr. Ferencz Péter, a Szakrendelő ügyvezetőjének 2020.08.24-én beérkezett 6336970111
iktatószámú nyilatkozata szerint, adózó 2015. évre vonatkozóan bekérte a régi könyvelő irodától a
leltárívek összesítésére vonatkozó dokumentumot, mely a beszámolóval összehasonlítható módon
tartalmaz adatokat (Adózó meghatalmazottja, Kerekes Rozália 2020.07.29-én 6374849181
iktatószámú ELLUGY nyomtatványon tájékoztatott, hogy a 2016. előtti időszakban a könyvelést
egy már elhunyt könyvelő végezte). Ez a dokumentum jelen ellenőrzés lezárásáig nem került
benyújtásra a revízió részére, mert a 2020.08.19-én kiküldött hiánypótlásra felszólító végzést adózó
meghatalmazottja 2020.08.24-én nyitotta meg.

A revízió részére átadásra kerültek a 2016-2018. évekre vonatkozó leltározási ütemtervek, valamint
2016-2017. évre vonatkozó 3, 2018 évre 4 körzetre vonatkozóan szúrópróbaszerűen kiválasztott
helyiségre vonatkozó leltárív.

A revízió megállapította, hogy a 2016-2018. évekre átadott leltár a beszámoló adatait alátámasztja,
a szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek esetén a leltárakban szereplő összegek megegyeznek a
beszámolóban szereplő adatokkal.

Adózó által a leltárösszesítés "Tárgyi eszközök listája főkönyvi számonként" megnevezésű részében
felsorolt tárgyi eszközök a Tárgyi eszköz nyilvántartó lapokon szerepelnek.

2.) A képviselő, Ferencz Péter József 2020.08.18-án telefonon jelezte a revíziónak, hogy a kata
adózás hatálya alá tartozó vállalkozókkal kötött szerződések személyesen megtekinthetőek a
székhelyén, azonban nem áll rendelkezésére munkaerő a szerződések beszkennelésére.

Fentiekre tekintettel a revízió egy ügyeletre és egy szakorvosi ellátásra irányuló szerződés
bemutatását kérte adózótól.
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Adózó képviselője a nyilatkozat mellékleteként megküldte a revízió részére a Kata törvény hatálya
alá tartozó partnerek listáját (2. sz. melléklet), és ezzel kapcsolatban, nyilatkozatában az alábbiakat
adta elő.

"A Rendelőintézet szakmai és gazdasági működésének kereteit az ÁNTSZ működési engedély és az
ez alapján kötött OEP finanszírozási szerződés határozta meg. Kezdetben 200 szakorvosi óra/hét és
120 nem-szakorvosi óra/hét szakmai kapacitásra kaptunk lehetőséget. A működési engedély
tartalmazza a kapacitásokat szakmák szerinti bontásban. Ez alapján látható, hogy főállású orvosok
alkalmazására csak két szakmában lett volna elvi lehetőség, de mivel a sebészeten belül általános
sebészetet, gyermeksebészetet, kézsebészetet, érsebészetet és proktológiát, a belgyógyászaton belül
nephrológiát, hepatológiát, diabetológiát is működtetünk, mely külön - külön más, más szakemberek
alkalmazását igényli, ezért erre ezekben a szakmákban a szoros finanszírozási helyzet az első
perctől kezdve szigorú és takarékos gazdálkodást követelt. A Rendelőintézet a feladatellátáshoz
minimálisan szükséges szakdolgozói és technikai személyzettel működik." (..)

Adózó meghatalmazottja 2020.08.19-én 6394886197 iktatószámú ELLUGY nyomtatvány
csatolmányaként egy szakrendelésre irányuló közreműködői szerződést, és egy háziorvosi ügyeleti
tevékenység ellátására irányuló közreműködői szerződést küldött a revízió részére. (9. sz. melléklet)

A Kata törvény 13. §-ában foglaltak szerint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban Art.) szerinti adózó (ideértve a társasházat, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak
nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) tárgyévet követő év március
31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről,
címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó
vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha azt számla alapján juttatja, és annak összege a
tárgyévben meghaladja az 1 millió forintot.

Adózó 2015. évben benyújtotta a fenti jogszabályhely vizsgált időszakban hatályos rendelkezésének
megfelelően a 15K102 nyomtatványt.

Adózó 2020.08.17-én, 6305305702 iktatószámú nyomtatványon 2017. évre, 6376432271
iktatószámú nyomtatványon 2018. évre vonatkozóan jelen ellenőrzés hatására teljesítette az
adatszolgáltatásokat.

Adózó 2016 évre az eljárás során a revízió felhívása ellenére nem pótolta, nem nyújtotta be a K102
nyomtatványt annak ellenére, hogy folyamatosan történtek Kata törvény hatálya alatt álló adózók
részére 1 millió Ft feletti kifizetések.

Felhívom, hogy a 2016. évre vonatkozó bejelentést jelen jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15
napon belül pótolja!
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3.) Adózó (T1041) biztosítási jogviszony bejelentései és a (08) járulékbevallásaiban szereplő
adatai között 28 fő esetében voltak eltérések.

A revízió 2020.08.03-án 4872106669 iktatószámon nyilatkozattételre hívta fel adózót, azzal
kapcsolatban, hogy a vizsgált időszakban több magánszemély vonatkozásában eltérés van a
biztosítotti jogviszony bejelentések és a járulékbevallások között.

Adózót felhívtuk, hogy tételesen vizsgálja felül a biztosítotti jogviszony bejelentéseket, és a
járulékbevallások eltéréseit a megadott személyek és időszakok esetében.

Adózó képviselője nyilatkozatában előadta, hogy tételesen felülvizsgálták a biztosítotti jogviszony
bejelentéseket és járulékbevallásokat. A szükséges javításokat, korrekciókat elvégezték. (8. sz.
melléklet)

Ennek hatására 12 magánszemélyt érintően megszűntek az eltérések a biztosítotti jogviszony
bejelentések és járulékbevallások között (7 magánszemélyt érintően 9 bejelentés került benyújtásra,
valamint 1 esetben a járulékbevallást pótolták, 2 esetben a tévesen benyújtott 08-as bevallás M
lapját törölték).

A fennmaradó eltérések abból adódnak, hogy 9 fő megbízási jogviszonyban álló magánszemély
részére kifizetés az eltéréssel érintett időszakban nem történt, ezt alátámasztják a revízió részére
átadott kifizetési jegyzékek.

A 08-as járulékbevallásokban adózó azokban a hónapokban szerepeltet adatot, amikor a megbízási
jogviszonyban álló magánszemélyek részére kifizetés történt, a többi hónapra vonatkozóan "0"-san
kerültek benyújtásra az M-es lapok.

A revízió megállapította ugyanakkor, hogy adózó részére megküldött táblázatban szereplő eltéréssel
érintett magánszemélyek esetében az eltérés hónapjában nem került benyújtásra a 08-as bevallás M
lapja (függetlenül attól, hogy nem történt a magánszemély részére kifizetés, "0"-ás adattartalommal
sem nyújtották be) annak ellenére, hogy a biztosítotti jogviszony bejelentés erre az időszakra is
megtörtént.

Adóazonosító Magánszemély neve Időszak
8322351925 MOLNÁR KÁROLYNÉ 2016.09-12. hó

8331934008 DR. GYETVAI BÉLA

2015.01-05. hó,
2015.08-12. hó,
2016.01-12. hó

8359911320 PÓKNÉ UNGER EDIT 2018.01-02. hó
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8386272651 KOVÁCS ZOLTÁNNÉ 2015.12. hó

8391162362 DÉNES ANDREA

2015.10-11. hó,
2016.04., 08. hó

2017.08.hó
8399092126 DITTRICH ZOLTÁNNÉ 2016.12. hó
8409363143 KISS ELVIRA 2015.11-12. hó
8432612073 PÓSA LÁSZLÓ 2015.06. hó
8437960606 DR. VASZILKÓ PÉTER KÁLMÁN 2018.12. hó

Felhívom, hogy a táblázatban szereplő magánszemélyek esetében a 08-as járulékbevallások
Magánszemélyenkénti Összesítő ("M") lapját jelen jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15
napon belül a revízió részére benyújtani szíveskedjen!

Revízió a vizsgálati programban foglaltakat megvizsgálta és egyéb megállapítást nem tett.

Tájékoztatom, hogy a fenti iratok felülvizsgálata az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 89. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem teremt
ellenőrzéssel lezárt időszakot, adózónak önellenőrzés benyújtására továbbra is lehetősége van.

Tájékoztatom, hogy a jogkövetési vizsgálat során tett megállapítások alapján az adóhatóság
adóellenőrzést is elrendelhet.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. augusztus 26.

Csanádiné Szabados Petra Nagy-Simon Teréz

adóellenőr adóellenőr

Fábián Edit Julianna Németh Erzsébet

adóellenőr adóellenőr

Hapek Ágnes Danka Lászlóné

adóellenőr adóellenőr
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Lesznyák Judit

adóellenőr

JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK

A jegyzőkönyv 1 példányban készült, 11 számozott oldalt, 10 darab (313 oldal) mellékletet
tartalmaz.

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások
Ellenőrzési Főosztály Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 2. által az 4911930358 iktatószámú
megbízólevéllel elrendelt ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv egy példánya adózó
meghatalmazottja részére elektronikus úton került megküldésre.

Az Air. 115. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság a megállapításait - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ha a
jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás, illetve a tárhelyen történő elhelyezés
napjával zárul.

Az adóhatósági iratok kézbesítésére, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére vonatkozó
szabályokat az Air. 76-81. §-ai, továbbá a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal
kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános
szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet tartalmazzák.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Adóig. vhr.) 89. § (1) bekezdése szerint a jogkövetési vizsgálat során az adóhatóság
különösen a bejelentésre, adatbejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, nyilvántartásra, bizonylat
kiállítására, megőrzésére, könyvvezetésre, az adó, adóelőleg levonására, beszedésére vonatkozó
előírások megtartását ellenőrizheti.

A 91. § (7) bekezdése szerint a jogkövetési vizsgálat megállapításai alapján az adóhatóság
megfelelő határidő tűzésével elrendelheti, hogy az adózó iratait, nyilvántartásait, adatbejelentéseit,
bevallásait a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően rendezze, pótolja, önellenőrizze. Ha
az adózó ennek határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság mulasztási bírsággal sújtja.

A 89. § (3) bekezdés alapján a jogkövetési vizsgálat során tett megállapítások alapján az adóhatóság
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adóellenőrzést is elrendelhet.

Tájékoztatom, hogy az Adóig. vhr. 91. § (6) bekezdése szerint a jogkövetési vizsgálat során feltárt
adatokat az adóhatóság jogosult az adózóval közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban állt
vagy álló más adózó, illetve adózónak nem minősülő természetes személy ellenőrzésénél a tényállás
tisztázása céljából felhasználni.

Az Air. 89. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a jogkövetési vizsgálat keretén belül lefolytatott
ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.

Tájékoztatom, hogy jelen ügyben hatósági eljárás nem indul.

Az Air. 97. § (2) bekezdés szerint az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba az
eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni,
a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő tizenöt napon belül
észrevételt tenni. Az észrevétel megtételére nyitva álló határidők jogvesztők.

Székesfehérvár, 2020.08.26.

Csanádiné Szabados Petra Danka Lászlóné
adóellenőr adóellenőr

Erről értesülnek:
1111 1. Címzett
1111 2. Irattár
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