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1. sz. melléklet – Adóellenőrzés megállapításaival kapcsolatos jogorvoslati 
eljárásában történő tanácsadási szolgáltatás 

 

Hivatkozással korábbi egyeztetéseinkre alábbiakban küldjük a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. („Társaság”) részére a PwC Magyarország Kft. („PwC”) által nyújtandó 
tanácsadási szolgáltatásainkra vonatkozó részletes szerződésünket. 

 
I. Háttér 

 

A Társaság kéményseprő-ipari tevékenységet folytat Budapest közigazgatási területén. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. november 7-én megkezdett valamennyi adóra és 
költségvetési támogatásra kiterjedő adóellenőrzést kezdeményezett a Társaságnál, melyet 
2020.05.29-én zárt le. A Társaság részére ezt követően elektronikus úton kézbesítette az 
adóhatóság az ellenőrzés során tett megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet, melyet a 
Társaság 2020. 06. 02-án vett kézhez. Az adóhatóság a vizsgált időszakra 
vonatkozóan általános forgalmi adó tekintetében 13,496,00 Ft adókülönbözetet állapított 
meg a Társaság terhére, mely megállapítását az adólevonási hányadosra vonatkozó nem 
megfelelő számítási módszer alkalmazására alapozta.  

 

A hatályos eljárási szabályok alapján a Társaságnak a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 
30 napos jogvesztő határidőn  belül (így 2020. július 2-áig) van lehetősége észrevétel 
előterjesztésére az Adóhatóságnál. 

 

A Társaság azzal kereste meg a PwC-t, hogy az Adóhatóság általános forgalmi adó 
tekintetében tett megállapításaival kapcsolatos jogorvoslati eljárásban működjön közre. 

 

II. Szolgáltatásunk köre 

 

A háttérben foglaltak alapján szolgáltatásunk az alábbiakat foglalja magában: 

1. a Nemzeti Adó és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának felelős 
vezetőjével történő személyes egyeztetés a Társaság ügyében; 

2. a Társaság részére 2020.06.02-án kézbesített jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevétel 
elkészítése a 30 napos jogvesztő határidőre tekintettel; 

3. a Társaság számára vitatott megállapításokat tartalmazó elsőfokú határozat esetén az 
arra vonatkozó fellebbezés elkészítése a vonatkozó határidőre tekintettel; 

4. szükség esetén állásfoglalás-kérés elkészítése és ehhez kapcsolódóan a 
Pénzügyminisztérium illetőleg, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 
felelős vezetőjével történő személyes egyeztetés. 

 



 
 

2 

III. Díjunk 

 

Az előző pontban részletezett szolgáltatásainkkal kapcsolatos díjaink a következők: 

1. a NAV  Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának felelős vezetőjével személyes 
egyeztetés és az arra történő felkészülés - 450,000 Ft (+áfa) 

2. a jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevétel elkészítése - 700,000 Ft (+áfa) 

3. az elsőfokú határozattal kapcsolatos fellebbezés elkészítése - 1,100,000 Ft (+áfa) 

4. az állásfoglalás-kérés elkészítése és személyes egyeztetés a Pénzügyminisztérium, 
illetőleg  az adóhatóság Központi Irányításának felelős vezetőjével - 600,000 Ft 
(+áfa)  

A 3. pontban foglalt szolgáltatás elvégzése csakis a jelen ügyben elmarasztaló elsőfokú 
határozat esetén válik szükségessé.  

A 4. pontban foglalt szolgáltatás szükségessége függ az 1. pontban szereplő egyeztetés 
eredményétől.  

 
 
 
Tisztelettel: 

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 

 

_______________________ 

Deák László 
Cégtárs 
 
laszlo.deak@pwc.com 
Tel.: + (36) 1 461 9100 
Fax: + (36) 1 461 9101 

A jelen szerződést és annak mellékleteit, beleértve az általános szerződési feltételeket is, 
elolvastam, megértettem és az abban foglalt feltételeket a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. képviseletében és nevében változtatás nélkül elfogadom. 

______________________________ 

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető 
 
Dátum: 
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