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Kérdések

• Hogyan alakul az egyéni vállalkozók ÁFA elkerülés miatt 
nem megfigyelt bruttó hozzáadott értéke a gazdasági 
növekedés/visszaesés hatására?

• Az adórendszer és adóellenőrzés változásának 
kimutatható-e a hatása?



A 2006-2012 közötti időszak 
jelentősebb eseményei - 2008-as 

válság
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A gazdasági növekedés és a nem 
megfigyelt teljesítmény összefüggése

Mitől függ az, hogy valaki 
ÁFA-elkerül ő?

• Kockázatviselési 
hajlandóság (Allingham, 
Sandmo, 1972)

• Büntetés nagysága és a 
felderítés valószínűsége 
(Becker, 1968)

• Pszichológiai tényezők 
(kilátáselmélet) (Hasseldine, 
Bebbington, 1990)

• Versenytársak viselkedése 
(Fazekas, 2009)

• Gazdaságszociológiai 
tényezők (Feinstein, 1990)

Mitől függ az, hogy mennyi 
ÁFA-t nem fizet be?

• Kereslet
• Adókulcs
• Termelés nagysága/vállalat 

mérete
• Ágazat
• Versenyképesség 



Az egyéni vállalkozók körére 
rendelkezésre álló adatok (2006-2012)

• Az egyéni vállalkozók által be nem fizetett, becsült 
ÁFA

• A nem megfigyelt bruttó hozzáadott érték és a becsült 
be nem fizetett ÁFA

• ÁFA mutatók (havi, negyedéves, éves gyakoriságúak)



kNN-módszerkNN-módszer

Lineáris 
regresszió
Lineáris 

regresszió

Vonatkozási év ÁFA 
elkerülés miatti nem 

megfigyelt bruttó
hozzáadott értéke (N6)

A vonatkozási év 
adóbevallás adatai 

(SZJA, ÁFA) és a KSH 
regiszter adatai

A vonatkozási év 
adóbevallás adatai 

(SZJA, ÁFA) és a KSH 
regiszter adatai

Adóellenőrzés és 
adóbevallások 

konszolidált adatbázisa 
t-4 évre

Adóellenőrzés és 
adóbevallások 

konszolidált adatbázisa 
t-4 évre

Adóellenőrzés és 
adóbevallás állomány a 

t-3. évre

Adóellenőrzés és 
adóbevallás állomány a 

t-3. évre

ÁFA elkerülők ÁFA elkerülők 

ÁFA elkerülés szintjének 
becsült paraméterei

ÁFA elkerülés szintjének 
becsült paraméterei

Az egyéni vállalkozók ÁFA elkerülés miatt nem 
megfigyelt bruttó hozzáadott értékének kiszámítása



Elemzés lépései

1. A folyó áras éves adatokra logaritmikus regresszió
illesztése:

- függő változó: egyéni vállalkozók ÁFA elkerülés 
miatt nem megfigyelt bruttó hozzáadott értéke

- magyarázó változók: 
- beszerzés és értékesítés aránya 
- beszerzés

2. A regresszió paramétereivel az éves adatok felbontása 
negyedévesekké

3. Becsült, be nem fizetett ÁFA felbontása az átlagos ÁFA 
kulcsokkal

4. Nem megfigyelt bruttó hozzáadott érték és be nem 
fizetett ÁFA láncolása 2005. évi árra



Modell1:

- Eredményváltozó: becsült, 2005. évi áras, negyedéves gyakoriságú, be nem fizetett ÁFA
- Függő változók:

- GDP 2005. évi áron

- Dummy-k: 2009, 2010, 2012.  első negyedéve, ill. első negyedéves szezonális 
dummy

Modell2:

- Eredményváltozó: becsült, 2005. évi áras, negyedéves gyakoriságú, ÁFA elkerülés miatt nem 
megfigyelt bruttó hozzáadott érték

- Függő változók:

- GDP 2005. évi áron

- Dummy-k: 2009. első negyedéve 
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Eredmények



Eredmények

Modell1 Modell2

Paraméter érték t Paraméter érték t

C 0,09 4,49 -0,02 -1,71

ß1 -0,53 -3,90

ß2 1,08 3,10 3,24 29,66

ß3 0,11 2,14 0,25 5,05

ß4 -0,11 -2,10

ß5 0,12 2,46

ß6 -0,42 -5,64



Eredmények 

• A be nem fizetett ÁFA változásának GDP változás 
szerinti rugalmassága 1,08

• A nem megfigyelt bruttó hozzáadott érték változásának 
GDP változás szerinti rugalmassága  3,24

• ÁFA-kulcsok változtatásának hatása –
• A be nem fizetett ÁFA szempontjából a vizsgált 

időszakban mindegyik ÁFA-kulcs változás hatása 
kimutatható

• A nem megfigyelt bruttó hozzáadott érték esetében 
csak a 2009-es ÁFA csökkentés hatása kimutatható

• Az egyéni vállalkozók által be nem fizetett ÁFA 
szintjében ÁFA kulcs változásának tartós hatását 
nem lehet kimutatni



Adó bevezetésének hatása
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A befizetendő adó a zöld terület. 
Ha nem lenne adóelkerülés, akkor a termelői többlet a lila terület lenne.

Adóelkerülés esetében a termelői többlet részévé válik a be nem fizetett adó valamekkora 
része, attól függően, hogy milyen arányban realizálja az elkerült adót a vállalat és a 

fogyasztó



Gazdasági növekedés hatása

A kereslet növekedésével az elkerült adó (sötétkék terület) és a 
termelői többlet is növekszik
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Adókulcs növelése

Kettős hatás, iránya nem egyértelmű:
Elkerült adó szintjének változása nem egyértelmű

Termelői többlet (elkerült adó nélkül) csökken
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További kérdések

• Nagyon rövid az idősor � néhány év múlva a vizsgálatot 
célszerű lenne újra elvégezni

• Az online-pénztárgépek bevezetésének hatása
• A vállalati szektor ÁFA elkerülésére jellemző hatások 

vizsgálata



• Köszönöm szépen a figyelmet!


