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Működő adóalanyok megoszlása 
(Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság; 2014. III. negyedév)

Összesen 
1 706,7 

ezer

Jogi 
személyiségű 
vállalkozások: 

294 ezer 
Jogi 

személyiség 
nélküli 

vállalkozások: 

0,7 ezer

Egyéb:

50 ezer

Egyéni 
vállalkozók: 

113 ezer

Adószámos 
magánsze-

mélyek: 

134 ezer

Szja-t  
benyújtó  

magánsze-
mélyek

1 115 ezer
Ebből vállalkozási 

tevékenységet 
592 ezer adózó 

folytat

Az országos 33,2%-a

adatok: db/fő



A nettó bevételek alakulása
(Régiós; 2014. X. hónap) 

Személyi jövedelemadó
422 853,4

17%

Általános forgalmi adó ; 
902 532,0; 35%

Társasági adó
62 664,1

3%

Tb járulék bevételek  + 
szoc. hozzájárulási 

adó*; 995 846,8; 39%

Környezetvédelmi
term. díj
10 388,8

Egészségügyi 
hozzájárulás

34 894,6
1%

EVA
41 937,4

2%
Egyéb

75 501,5
3%

adatok: milliárd Ft; %

* Kizárólag a NAV számláin megjelenő bevételek

** Szankciók: adó- és mulasztási bírság, késedelmi - és önellenőrzési pótlék

2013. CCXXX.tv. Mo. központi költségvetéséről alapján 2014-ben  országosan
11 198 milliárd forint az előirányzat. Október végéig 7 208 milliárd forint folyt be az 

adószakmai oldalon.

Ʃ 2 547 milliárd Ft a 
Régióban; 35,3%-a az 
országos adószakmai 
bevételeknek
• Foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó adók 57%
• Fogyasztáshoz 

kapcsolódó adó: 36%
• Szankciók**: mindössze 

11 mrd Ft



Az összes ellenőrzés megoszlása a 
2014. 01-09. hónapban a Régióban

Adatgyűjtés:  18 662 db

- Foglalkoztatott: 5 206 db
- Nyugta: 11 548 db
- Egyéb adatgyűjtés:  600 db
- Árueredet:  441 db
- Online pénztárgép: 867 db Egyes adókötelezettségek 

ellenőrzése: 24 852 db
- Egyéb adókötelezettség:  6 917db
- Kiutalás előtti: 8 217 db
- Könyvvezetés: 3 084 db
- Online pénztárgép:  3 830 db
- Adóregisztrációs +
Új vállalkozások:  2 466 db

- Bejelentési kötelezettség+
Bizonylat kiállítás:   338 db

Meghiúsult ellenőrzések: 3 587 db

Valódiság ellenőrzések: 
3 931 db

18%

40%

30%

6%

6%

Összesen:
62 541
darab

Adóellenőrzések:  11 509 db

- Utólagos és átfogó: 6 165 db
- Záró - és egyéb: 2 576 db
- Kiutalás előtti: 2 768 db

(az országos vizsgálati db 33%-a,
az országosan megállapított nettó ak.: 35,3%-a,
az országosan kiszabott adóbírság 39,1%-a, az országosan
Kiszabott mul.bírság 21,6%-a, az országosan kiszabott 
késedelmi pótlék 45,5%-a a KMR-ben) 



On-line pénztárgépek
Az ellenőrzések célja:

• a jogkövető adózók versenyhátrányba kerülésének visszaszorítása,

• jogkövetési hajlandóság, adózási morál javítása,

• gazdaság fehérítése,

• bevételek eltitkolásának megakadályozása,

• költségvetési bevételek növelése,

• a pénztárgépes manipulációjának kizárása,

(gyakorló üzemmód, C gomb, adómemória manipuláció, klónozás, szoftver rejtett 
funkciói, stb.)

Az átállásra előírt véghatáridőt, azaz 2014. augusztus 31-ét elmulasztó adózókkal 
szembeni szigorú adóhatósági fellépés:

• mulasztási bírság

• üzletzárás



On-line pénztárgépek forgalmának változása a 
fővárosban

Szeptember végére 26%-kal emelkedett a napi átlagos pénztárgép forgalom

• A feltárt jogsértések száma csökkenő tendenciát mutat,
• Az adózók jogkövető magatartása, bizonylatolási fegyelme növekedést mutat



A láncolatos ellenőrzések célja…
• az önkéntes jogkövetők védelme 

• a számlázási láncolat haszonhúzójánál a 
jogosulatlan adó-visszaigénylés 
megakadályozása,

• a meg nem fizetett általános forgalmi 
adó feltárása és beszedése,

• a költségvetési bevételek védelme, 
prevenció

• a gazdaság fehérítése, 
átláthatóságának biztosítása



A láncolatos ügyletek tapasztalatai

• Az ügyletek jellemzői:
- a Közösségen belüli beszerzést „megvalósító”, a belföldi 

számlázási láncolat elején álló társaság a belföldi általános 
forgalmi adót nem vallja be,

- az általános forgalmi adót belföldi fiktív beszerzéssel 
minimalizálja, esetleg bevallja, de nem fizeti meg.

• Érintett termékkörök:
- a cukor, liszt, étolaj, hús, tejtermékek,
- a számítástechnikai termékek,
- a gépjárművek,
- mobiltelefonok,
- az édességek. 

A III. negyedév végéig:

• 1768 db adóellenőrzés

• 99,5 milliárd Ft megállapított nettó adókülönbözet,

• 92,1%-os megállapítási arány a Régióban



http://blog.billzone.eu/2013/03/07/hogyan-keruljuk-el-a-fiktiv-szamla-befogadasat/

– cégellenőrzés és ennek dokumentálása

– jogosultság ellenőrzése és ennek dokumentálása

– adószám ellenőrzése és ennek dokumentálása

– székhely dokumentált ellenőrzése; bankszámlaszám ellenőrzése

– szállítólevél; részletes teljesítési igazolás

2015.: Elektronikus Közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer  bevezetése (Trade Controll)
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Források: Eurostat (bevételek), a Bizottság számításai. Eltérő megjelölés hiányában a számokat millió EUR-ban tüntettük 

fel. Az euróövezeten kívüli országok esetében a nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegek átszámítására az átlagos 

euróárfolyamon került sor (forrás: Eurostat).

Becsült HÉA bevétel-kiesés az Európai Unió 
tagállamaiban (2011–2012.)

Ʃ: 177 220 

millió EUR



Köszönöm a figyelmet!


