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Előszó
Tudtátok, hogy az előszót a legnehezebb megírni?
Nagyné Varga Mária vagyok, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó és szoftverfejlesztő. 24 éve
vagyok a szakmában. 15 éve elképzeltem, hogy minden online fog működni, megszűnnek a
papírhegyek és az egész világ elérhető lesz interneten keresztül. Bejött.
Szeretem a külföldi ügyleteket kibogozni adóügyileg, ebből kifolyólag a webshopokat is, de nagyon
sok informatikus ügyfelünk van, aki külföldre számláz, illetve más szabadúszók, akik külföldi
platformokon tevékenykednek. Az Etsy-t nem csak könyvelem, de éppen boltnyitás előtt állok, mert
kiderült, hogy szeretek festeni. Egyesek szerint tudok is, de ezt majd a piac eldönti. Emiatt gyakran
fogtok találkozni velem a csoportban, mert biztosan fogok én is kérdezni. Virág könyvét megvettem,
ismerkedem az Etsy felülettel. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor a hóhért akasztják, remélem
nem lesz túl szoros a kötél.
Miért akartam összefoglalni egy könyvben az Etsy specifikus adózási kérdéseket? Azért, mert
rájöttem, hogy a legtöbben ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, ezért elkezdtem kisterjedelmű, rövid
tájékoztatókat gyártani, hogy a tanácsadásokat megkönnyítsem. Emellett összeraktam korábban egy
másik e-bookot, amely a vállalkozás alapjairól szól. Ezekből az írásokból állítottam össze az általános
részt, amely az alapismereteket adja át. A 2021. július 1-i változások kapcsán nagyon sok volt a
bizonytalanság még szakmai körökben is. Összesen négy előadáson vettem részt, ahol ezekkel a
kérdésekkel (és sok minden mással is) foglalkoztak, továbbá elolvastam több kiadványt. Az Etsy
specifikus adózási témákban több állásfoglalást is kértem a NAV-tól, van több is, amely azóta sem
érkezett meg, de a remény hal meg utoljára.
A könyvben található ismereteket nem csak Etsy kapcsán tudod hasznosítani. A külföldi ügyletek
áfája, a különböző adózási módok összehasonlítása, a vállalkozási alapismeretek bármilyen
tevékenység esetén megállják a helyüket. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet: mivel ez a
könyv az Etsy-ről szól, ahol behatárolt, hogy milyen gazdasági események merülhetnek fel, nincs
benne minden információ, amely szükséges pl. egy hagyományos webshop adózásának,
sajátosságainak megismeréséhez.
Ha úgy érzed, hogy neked ez az ismeret, amit átadok, sok(k) és könyvelőt keresel, vagy tanácsadásra
van szükséged, írj emailt nekem és felveszem veled a kapcsolatot. Itt tudsz elérni:

vargamaria@wisen.hu

És most vágjunk bele!

7

