13+1 tanács az adózáshoz
13+1 jó tanács az adózáshoz
1) Ha kedvező szabályt találsz az ügyedre, gyanakodj. Olvasd el a jogszabály megelőző és követő
szakaszait is, valamint az értelmező és a hatályba léptető rendelkezéseket. Az adószabályokat
többnyire nem azért alkotják, hogy jól járj!!!
2) Ha a vállalkozásod mértéhez képest jelentős adózási problémád keletkezik, kérj tanácsot. Ahány
ember annyi módon tudja a jelenlegi törvények normaszövegeit értelmezni. Ha azt állítja valaki,
hogy ért az adózáshoz kerüld el messzire. Az adózáshoz nem lehet érteni. Csak az adójogban
olvasott vagy olvasottabb ember létezik, igazi szakértő nincs.
3) Sose hallgass az interneten elérhető, szerző nélküli cikkekben megfogalmazott tanácsokra!
Rengeteg téves információ kering a világhálón.
4) Mielőtt aláírnád a szerződést, alaposan tisztázd a szerződésből adódó számlázási szabályokat.
Nincs annál kellemetlenebb, mint az olyan szerződési kötelem, amit nem lehet egyértelműen
számlázni.
5) Attól hogy a szomszédod vagy ismerősöd egy adott módon adózik, közel sem biztos, hogy
szabályosan állapítja meg az adókötelezettségét. Az adótanácsadódra hallgass és ne az ismerősödre.
6) Vélhetően kiváló könyvelőt alkalmazol, de ne feledd az adózás egy külön szakma, több millió
speciális szabállyal. A könyvelő valószínűleg a napi ügymenet adószabályait kiválóan ismeri, de a
szokásostól eltérő ügyletek esetében ne hallgass rá feltétel nélkül, kérj tanácsot!
7) Ne csalj adót! Inkább ismerd meg a lehetőségeidet lehet, hogy semmi szükséged szerződést
színlelni, vagy az anyagi adójogot kijátszani. Rengeteg szabályos adókímélő megoldás létezik. Ha a
vállalkozásod működése csak adócsalás árán kifizetődő, akkor inkább ne vállalkozz.
8) Ha adót csalsz, ne bízz abban, hogy a segítőid veled tartanak a bajban. Az első adandó
alkalommal ellened vallanak, hogy mentsék magukat. Csak a filmekben létezik a betyárbecsület.
9) Ha kedvesen és szépen beszél veled az adóellenőr, ne nyugodj meg. Az adóellenőr nem szereti a
verbális konfrontációt, és akkor is kedves az ügyféllel, ha meg akarja büntetni.
10) Sose menj be vállalkozóként adóellenőrzésre, csak ha kifejezetten hívnak. Nem értesz az
adózáshoz, és nem tudhatod, hogy melyik véletlenül kikotyogott szó állítja „irányba” az
adóellenőrt.
11) Ha az adóellenőr ki akar kérdezni, mindig vigyél magaddal ügyvédet vagy könyvelőt, de a
legjobb ha könyvelőt küldesz.. Nem tudhatod, hogy melyik kérdés mit céloz. A könyvelőd
elmagyarázza a kérdés jelentőségét mielőtt válaszolsz.
12) Ha az adóellenőrrel beszélsz, legyen „pókerarcod”. Az adóellenőröket kioktatják a nonverbális
megnyilvánulásokra. Pl. ha önkéntelenül az orrodhoz érsz beszéd közben, bizonyosan tudja az
adóellenőr, hogy jó nyomon jár a kérdéseivel.
13) Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. Ha több adózási stiklit elkövettél, nem biztos, hogy
szerencsés dolog olyan adókedvezménnyel élni, amely esetlegesen adóellenőrzést indukál.
13+1) Legfontosabb tanácsom! Ha vállalkozó vagy járj el egy adótanácsadó tanfolyamra. Nem kell

levizsgáznod elég, ha meghallgatod. Többszörösen megtérül a tanfolyam az ára. A vállalkozóknak
két nagy „ellenségük” van egyik a nem fizető vevő, a másik az adóhatóság. A tanfolyam
segítségével megismered azt a rendszert, amelytől félsz és sokkal egyszerűbben veszed az
akadályokat. Ha nem is fogod tudni a szabályokat, de legalább megérted, ha hallod.

- Mi a teljesítési időpont?
- Hogy nézzen ki a számla?
14) Ha teheted, válassz pénzforgalmi elszámolást az Áfa-ban. Ez lesz a vállalkozási
életbiztosításod! A nem fizető vevők sokszor döntik be a vállalkozást főleg, ha a 27%-ot be kell
fizetned, úgy hogy nem kapod kézhez.

