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Központi kockázatkezelési koncepció 

Szemléletváltozás és innováció 

1995 2003 2008 

Adónem- és bevallás-

centrikus elemzés 

Adózói kapcsolatok 

leképezése 

• utólagos szűrés a tervezési 
területen  

• kijelölés a megyei 
ellenőrzési osztályokon 

• egy-egy időszak,  
• egy-egy adónemre 

vonatkozó bevallás 
állományából,  

• adózó részletes analízise 
nem támogatott 

• aki nem adott be bevallást, 
nem került látókörbe 

• az adózókról  

• széles körből, hosszabb 
időszakra vonatkozóan  

• célirányosan 
összegyűjtött adatokat 

• összefüggéseiben 
értékelni  

• komplex szűrési lehetőség 

• adózó részletes analízisének 
támogatása (KAT adózói 
karton, fedezeti tábla) 

• megyei, régiós és központi 
kockázatkezelési egységek 

• a cégek mögött álló 
személyek 

• üzleti kapcsolatok 

• kapcsolatok száma és 
minősége alapján kockázati 
mérőszámok 

• szűrés pl. lebukott cég 
kapcsolataira összesített 
hátralék, adókülönbözet 
alapján 

• kapcsolatok feltárása is 
támogatott 

Adózó-centrikus 

megközelítés  



Kockázatkezelés - négy különböző erőforrás optimális összehangolása  

A felhalmozódott tudás, tapasztalat !!!!!!! 

(pl. vizsgálati tapasztalatok, kockázatok felderítésére korábban 

alkalmazott szűrési mutatók, tudásszabályok) 
 

korábbi tapasztalatok (pl. vizsgálati eredmények) és a 
kockázati mutatók együttes elemzése, összefüggések 

feltárása 

kockázatok nagyságának mérése, rangsorolása, 
erőforrások optimális elosztása 

Információgyűjtés, kockázatokat jelző és leíró 
információk megfogalmazása 

kockázatkezelési célú adatszervezés,  

kockázati mutatók képzése 

Az adatvagyon  

szakrendszeri adatok, különböző csatornákból gyűjtött további 

információk (magyarázó változók, célváltozók) integrációja 

Elemzési, adatbányászati technikák 
• olyan minták, amelyek manuálisan nem ismerhetők fel 

• ügyfélérték számítás, scoring, kockázati besorolás 

• nagyüzemi, automatizált kockázatértékelés 

A rendelkezésre álló vizsgálati kapacitás 

1 

2 

3 

4 

3 
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Központi kockázatkezelési koncepció 

Döntéshozatali 

folyamat 

támogatása 

Adóelkerülés eseteinek kódolt 
rögzítése, kontroll információk  

Tudatos erőforrás elosztás, 
központi kontroll 

Kockázati tényezők azonosítása, 
informatikai leképezése (mutatók) 

• 2002-2003 - R+ rendszer  
• 2003 - KKR rendszer (gyanús állomány 

korszerűsítés) 
• 2003-2004 – KKI rendszer 
• 2008 – gyanús címek nyilvántartása 
• 2009 – adózó-centrikus VISKO  
• 2010 – JAROK adatpiac 
• 2013 – tételes áfa 
• 2014-OPG, 2015-EKAER 

• 2004 – KAT rendszer (Kockázatkezelés 
Adózó-centrikus Támogatása) 

• 2006-2007 –  Adattárház (ATAR) 
(vagyonosodási adatpiac) 

• 2008  -  KoKaIn állomány  

• 2008 - RIASZT rendszer  

• 2009 – ELLATAR idősoros adatpiacok 

 

• Tényalapú kockázatbecslés gépi tanulással 
(adatbányászat)  

• 2002 – egységes mérőszámon alapuló 
ügyfélérték számítás és szegmentálás  

• 2009 – csalásfelderítő modellek 
• Az adózói populáció nagyság és kockázati 

szempontú szegmentálása 
• Hálózatelemzés, vizualizáció 

• 1995 – kiutalás előtti ell-re kiválasztás 
• 2001 – VAK rendszer (kategóriánként 

rétegzett mintavételes kiválasztás) 
• 2008 – ATAR revíziós adatpiac 
• 2009 – RADAR adattár és analitika 
• 2011- Központi kiválasztási állományok 

rendszeres visszamérése, értékelése         
(3 értékelési mutató) 

Alkalmazott üzleti intelligencia 
(BI) megoldások 



Nagy ugrás, adóminimalizáló 
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Áfát 

bevallja de 

nem fizeti 

be 

adóminimalizálás 

forgalom ugrás 

 
Bevallás feldolgozást követő azonnali kiválasztás 
Központi kiválasztási állományok a RADAR-ban 

 

Központi szűrési feltételrendszer 

• adott bevalláson belüli kockázati 

mutatók  

• megelőző két év bevallás adatai 

alapján számolt átlagos forgalom 

• aktuális folyószámla hátralék 

•  VIES és TAFA eltérések  

 

A kiválasztási állomány egyedi 

kockázatelemzése  

• RIASZT listákon szereplő 

adózók 60%-ának 

ellenőrzése 

nagy 

VIES 

eltérés 

 

RIASZT listák  

 

A csalás megkezdését követő 

gyors reagálás érdekében 

 

TAFA 

eltérés 
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Adózó-centrikus szemlélet bevezetésének hatása  
• Legnagyobb ügyfélértékű adózók rendszeres ellenőrzése 

• Kiválasztást és adózók egyedi kockázatelemzését végző szervezeti egységek 

• Számlázási láncolatok vizsgálatára országos hatáskörű szervezeti egység 

Egy vizsgálatra eső adókülönbözet alakulása

az utólagos adóellenőrzéseknél (20,30)
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A működő adózói kör megoszlása kategóriánként 

0,15 % 

0,04 % 

Adóteljesítmény elévülési 
időre mért nagysága 
(összesen 96 480 milliárd Ft)  

46 % 

17 % 

Adózók száma  
(összesen 1,6 millió 
működő vállalkozás) 3000 legnagyobb 

adózó 

Ú
j vállalko

záso
k 

A
lv

ó
 c
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ek

 

3000 legnagyobb 
adózó 



 EU-s projekt 2008. XI. – 2009. XI. 

ATAR 

adattárház 

•Adózói életút 

mutatók 

•Bevallások 

•Folyószámla 

•Kockázatkezelési, 

revíziós adatok 

ÜZEM 

tranzakciós 

rendszerek 

RADAR ADATTÁR 

SAS 

Oracle Oracle 
Adózói 

dosszié 

Kiválasztási listák 

Elemzések (riportok, 

diagramok) 

Statisztikai modellszabályok 

Kockázati besorolás 

központi kiválasztási 

állományok, saját 

adatpiac táblák 

mentése 

Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer 
Risk Analysing and Decision supporting Application for Revision  

9 
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 ATAR 

•Adózói életút 
mutatók 

•Bevallások 

•Folyószámla 

•Kockázatkezelési, 
revíziós 
adatpiacok 

ÜZEM, LEKER 
•KAT 

•ANYK kapcsolati 
tába 

•KKI 

RADAR ADATTÁR 

irányelvi 
állományok 

•komplex szűrési listák 
•statisztikák 

KoKaIn 
állomány 

kockázati 
besorolás 

heti áttöltések 

Ma már rendszeresen frissülő adatpiacok 



Önkiszolgáló analitika igényének okai 

• Elvi alapon (írásban) pontosan nem definiálható, összetett lekérdezési, elemzési 

igények gyors megvalósítása 

• Az igény megfogalmazás a lekérdezési folyamat, részeredmények megismerése 

közben válik egyre pontosabbá 

• egy-egy kockázati minta, ötlet felmerülése, kidolgozása, tesztelése, lekérdező eljárás pontosítása – 1 ember 

néhány óra/nap alatt 

• ügyfél-centrikus elemző táblák sok-sok adatkör összekapcsolásával 

• központilag helyi szinten is korlátlanul, országos állományokkal  

• adatok összepontozása  

• cégtemetők, beadott cégek, korábbi tulajdonosok 

• kockázatos ügyfelek kapcsolati állománya 

• A kockázatkezelési munka eredményeinek és hatásának rendszeres visszamérése 

11 



 EU-s projekt 2008. XI. – 2009. XI. 

ATAR 

adattárház 

•Adózói életút 

mutatók 

•Bevallások 

•Folyószámla 

•Kockázatkezelési, 

revíziós adatok 

ÜZEM 

tranzakciós 

rendszerek 

RADAR ADATTÁR 

SAS 

Oracle Oracle 
Adózói 

dosszié 

Kiválasztási listák 

Elemzések (riportok, 

diagramok) 

Statisztikai modellszabályok 

Kockázati besorolás 

központi kiválasztási 

állományok, saját 

adatpiac táblák 

mentése 

Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer 
Risk Analysing and Decision supporting Application for Revision  
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OPG 

adattárház 

•Törzsadatok  

•Tételes ÁFA 

összepontozott 

adatpiac 



Adózói életút elemzése II. 
Hálózatelemzés - adózó kapcsolatai 

• KaIn - Kapcsolatok Információs állománya – hierarchia kapcsolatok 2 szintig 

• KoKaIn - Kockázatos kapcsolatok Információs állománya  - szándékos adóelkerülő cégek 
hierarchia kapcsolatai  (kapcsolatszám, összes elcsalt összeg) 

• Hetente automatikusan frissülő adatpiacok 
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Cég_1.szint 

Cég_2.szint 
 

Cég_0.szint 
 

Cég_2.szint 

Cég_2.szint 

Cég_1.szint 

1. szint 

2. szint 

Cég_2.szint 

 

Cég_2.szint 

 

2. szint 
 

Cég_0.szint 
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Kockázatos kapcsolatok dinamikus felderítése a RADAR-ban 

Felderített csaló cég  
Nettó AK: 2 milliárd Ft 

Tulajdonos 
személy 

Vezető, tulajdonos 

Kapcsolódó cég  
KoKaIn kapcsoltat: 2 

Nettó AK: 3 milliárd Ft 

Kapcsolódó cég 
Nettó AK: 3 milliárd Ft 
Hátralék: 300 millió Ft 

Tulajdonos 
személy 

Felszámolt cég 
Hátralék: 300 millió Ft 

Új cég 

Törölt adószámú cég 
Nettó AK: 1milliárd Ft 
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Korrigált kapcsolati állomány 
• Egy cég-tag kapcsolat csak egyszer  

• tagi adatváltozásoktól függetlenül 

• kapcsolattípustól függően sincs ismétlés 

• Felszámolóként létező cégkapcsolatok is 
kizárva  

• Mi legyen a nagy tagi, vezetői létszámú 
cégekkel? 

• Sűrű változás 

• Nem releváns kapcsolatrendszerek 
kizárása 

• Óriási kapcsolatrendszer (MÁV, BKV, MVM, 
stb.) 

• Bankok – sok cégben tagok 

• Önkormányzati kapcsolatokat is célszerű 
lenne kihagyni? 

• Hétvégenként frissül a szerdáig beérkező 
adatokkal 

KAIN 
 
Kapcsolatok Információs Állománya 
 
2 db 46 millió rekordos Oracle tábla 

KoKaIn 

Informatikai úton, adóazonosító jelen 
keresztül feltárható cégkapcsolatok alapján 



98% 

Mesterséges intelligencia algoritmusok alkalmazása a kockázat 
becslésére – felügyelt tanulás (prediktív analitika) 

Teljes kör 
Vizsgálható esetek, kapcsolatok 

• magyarázó változók ismertek 

• célváltozó becslése 

Ismert esetek 
Ellenőrzött adózóK (adóévek), ismert eredmények  

• célváltozó, 

• lehetséges magyarázó változók ismertek 

Korábban lebukott csalók vagy 

korábban feltárt visszaélések 

Valószínűleg csaló, vagy 

valószínűleg volt visszaélés  

Vizsgálták, és nem csalt / nem volt 

visszaélés  

Valószínűleg becsületes, vagy 

valószínűleg nem volt visszaélés 

matematikai-statisztikai 

algoritmusok 

• logisztikus regresszió  

• lineáris regresszió 

• döntési fa algoritmus 

Gépi tanulás ->            modell ->                   előrejelző szabály - >      scoring  ->  kockázati osztályba sorolás  

A modellek jobban teljesítenek, ha a cél egyértelműen meghatározott 16 



Ismert esetek ábrázolása 2 változó mentén 

% 

% 

17 
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Becsületesek halmaza 

% 

% 
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Csalók halmaza 

% 

% 



Adatok előkészítése 

Elemzői 

állomány 

összeállítása 

Változók elemzése, 

sávokba sorolása, 

átalakítása 

Modellszabály 

kidolgozása 

Szabály validálása 

Score érték képzés és 

kockázati osztályba 

sorolás 

Felügyelt tanulás folyamata (logisztikus regressziós 

modell) 

Célváltozók képzése   

(target 0, target 1) 

R+ alapján Adózók adataiból 

képzett mutatószámok 

(több, mint 400 db) 

Hálózatelemző eszköz 
adatbázisából képzett 
kapcsolati mutatók 

Magyarázó változók 

megképzése 

Elemzői alaptábla 

SAS Enterprise Miner 

SAS Enterprise Guide 

15-20 legerősebb 

magyarázó változó 

automatikus kiválasztása, 

súlyszorzó optimális 

meghatározása 

20 
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2. Előkészítő, feltáró elemzések, adattranszformáció 

Egy-egy változó relevanciája 

• A teljes mintához képest hányszoros a 

célesemény bekövetkezés aránya az adott 

sávban 

• Sávok összevonása illetve bontása 

• Bizonyítéksúllyal helyettesítés 

• Így már illeszthető egy egyenes 
folytonos változók sávokba sorolása 

lánccsalók részaránya a mintában 
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3. Modellalkotás – SAS Enterprise Miner 

Logisztikus regresszió az állomány 2/3-án 

Legnagyobb magyarázó erejű változókat 
automatikusan kiválasztja (15-20)  

Kidolgozott kockázati mutatóink igazolása 

Szabály validálása – állomány 
maradék 1/3-án 



Kockázatok rangsorolása 

• A csalásfederítő szabály a magyarázó változók súlyozott értékelése alapján 

általában egy-egy pontszámot rendel minden értékelt egyedhez 

• Szabály futtatása a teljes populáción - eredmény egy pontszám, mely alkalmas: 

• Kockázat szerinti sorrendezésre 

• Kifejezi, hogy az adott ügyfél vagy eset mennyire hasonlít a csalók/csalárd ügyek csoportjára  

• azon szempontok szerint, amelyekben a csalók leginkább eltérnek a nem csalóktól. 
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Adattárház 

Rendszeres és 

automatizált kiértékelés 
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Csalók aránya  
•71% a tanuló állományban  
•65% a validáló állományban 

Csalók aránya 91% a tanuló állományban  
83% a validáló állományban 

 

Csalók aránya 4,8 %  a tanuló 
állományban és a validáló 
állományban 

Döntési fa 
algoritmus 
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Döntési fa algoritmuson alapuló modellszabály 
• Könnyebben értelmezhető 

• Az elemzési folyamat rövidebb 

• Változók sorrendje (magyarázó ereje) látható 

• A kockázatokat jól meghatározott tudásszabály írja le  

• Kisebb pontosságú 

• Viszont alkalmas egy-egy kockázatos csoport gyors kiszűrésére 
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ÁFA adókülönbözet becslése minden ÁFA alanyra 

• Módszertanilag bonyolultabb eljárás 

• 20 szegmens KAT kockázati tényezői alapján 

• Lineáris regressziós függvények 

• A becslés pontossága adózói szegmensenként eltér 

• A csaló jellegzetességeket mutató szegmensekben könnyebb becsülni 

• A „rendesnek tűnő” adózói szegmensekben a modell további finomítása 

szükséges 
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27 

3 havi 

1. Teljes 
NÉ után 

Lezárt negyedévek ÁFA 

adataival 

Új Vállalkozások m. 

5% 20%  

Csak a magas 
és közepes 
kockázatú 
alanyok 
kerülnek 
áttöltésre 

heti 

Az összes modell alapján 

számított maximális 

kockázat 

„KOCK_MODELLEK_6” 

heti 

Az összes modell és a szakértői listák 
alapján számított maximális kockázat 

KOCKAZAT_MODELL_ 
SZAKERTOI 

25% 42% 33% 

h
eti 

Szakértői listák: Aki szerepel rajtuk, 
magas kockázati besorolást kap  

+ = 
KOCK_OSSZES: modellek + 
szakértői listák maximális 

kockázata, de ha KoKaIn 0. 

szintre került, akkor is magas 

29%  40%  31% heti 

KoKaIn 0. szint 
figyelés 

KOCKAZAT_MODELL_OSSZES: A 4 
modellcsoport alapján a maximális kockázat (elévülési 
időn belül) 

 heti 

éves 

Társasági adóadatok 

nélkül 

Lánc modell 

1. Teljes 
év után 

Azonnali 

3 havi 

Negyedéves modell 

1. Teljes 
NÉ után 

heti 

Adóreg. modell 

Negyedévenként frissülő 

adatokkal 

5% 20% 75% 5% 20% 75% 5% 20% 75% 

Kapcsolatok kockázatait 

vizsgáló modell 

éves 

Társasági adóadatok 

felhasználásával 

Lánc és adókülönbözeti m. 

5% 20% 75% 

Kibővült 

kockázatbecslő 

módszertan 
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Működő ÁFA kör nagyság és kockázati szempontú szegmentálása  
OECD ajánlás szerinti Kockázati Mátrix 

Szabálytalanság, 

csalás 

valószínűségének 

mértéke 

Költségvetési 

kihatás 

Kategória 

kód 

Központi Kockázati Besorolás 

Összesen 
Magas Közepes Alacsony 

Nincs 

besorolva 

db db db db db 

1 935 1 061 1 059 20 3 075 

2 1 802 2 005 2 586 27 6 420 

3 3 320 4 105 5 393 25 12 843 

4 5 607 9 520 10 543 61 25 731 

5 8 742 23 163 20 292 164 52 361 

6 12 706 50 377 39 694 911 103 688 

7 17 368 72 254 79 319 3 690 172 631 

8 12 800 41 474 40 647 7 216 102 137 

9 3 833 13 763 9 689 2 304 29 589 

alvó/0 7 405 12 239 3 804 3 458 26 906 

nem besorolt 283 1 199 6 989 4 909 13 380 

Összesen 74 801 231 160 220 015 22 785 548 761 

•Tudatos erőforrás 

elosztás  

•Kockázatarányos 

ellenőrzöttségi szint 

központi előírása 

•Folyamatos kontroll  
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A modellszabályok becslési pontossága a 2012. 
évi ellenőrzések eredményein visszamérve 

• Kockázati besorolás rendszeres 

visszamérése az ellenőrzési 

eredmények alapján  

• pl. egy adóvizsgálatra eső 

átlagos adókülönbözet az OECD 

Kockázati Mátrix szerinti 

szegmensekben 

Adókülönbözet 
(eFt/adóellenőrzés) 

Nagyság szerinti kategória 

Központi 
kockázati 
besorolás 



30 



31 

Igazgatóságok részére leválogatott állományok 2009. évi átfogó és 

adónem ellenőrzéseinek eredményei

10 179
11 749

18 342

26 276

12 047

32 392
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Teljes adózói kör átlaga

Döntési fával 
modellezett 
szűkített lista a 
KMR-nek 

Meghiúsulási 
arány 37% 
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Hasznosítás 
Modellszabályok alapján pontozó és kockázati osztályba soroló eljárások 

• Teljes adózói kör „nagyüzemi” kockázatértékelése 

• Kiválasztási listák sorrendezése a kockázati pontszámok alapján 

• Kockázati osztályba sorolás – országos szinten 

• Kockázatok nagyságának és elterjedtségének megállapítása kockázati térkép  

• Revizori erőforrások optimális elosztása Kockázati Mátrix 

p
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z
á
m

 Közepes (35%) 

Alacsony (60%) 

Magas (5%) 
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Dinamikus Adózói Dosszié Mindenkinek  

• Adózói Dosszié - az adózói életút részletes analízisének támogatása  

• 15 lapos riportgyűjtemény  

• Elkerülhető az adózó 5 évi adatainak 15 különböző rendszerből történő lekérdezése, a részletes 

bevallásadatok aggregálása   

• RADAR-ból továbbra is lekérhető, akár egyszerre több  

• Mindenkinek - RADAR adózói dossziéhoz való hozzáférés jelentősen egyszerűsödik 

• Panoráma felületen bármely ÁFA vagy EVA alany ikonjára kattintva  

• RADAR eléréssel (SAS Enterprise Guide licenc) nem rendelkezők is  

• Webes felület és nincs licenckorlát 

• Dinamikus - nemcsak táblázatszerű, hanem listaszerű elemeket tartalmazó lapok is 

• A revíziók legfontosabb adatai tételesen felsorolva (nemcsak az ellenőrzött időszakok, adónemek és megállapítások) 

• KKI rendszer tételes adatai is 

• Az adózó törzs szerinti hierarchiája tételesen 
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ATAR/ACM 

Kapcsolati adatpiac 

Panorama 
felhasználók 

SAS Guide 
felhasználók 

ETL 

ETL 

Adózói dossziék lekérdezése 

Adózói dossziék lekérdezése 

Panorama használat 

Kibővített 
Adózói 

dossziék 

Kibővített 
Adózói 

dossziék 

Visszatöltés. 

PERSZONALIZÁLT 

PANO_SYS 
Tech. user 

PANORAMA 
Jogosultsági modul 

Rendszertáblák 

Naplózás 

Naplófile-ok 

KKI 
 

ANYK 
kapcs. 

Csúcs Él D3* D1* D2* 

ETL 

Csoport 
tábla 

ANYK 
törzs 

REV 

ETL 

DEPERSZONALIZÁLT 

D1+sablon 

KOD 

D2+sablon 

A PANORÁMA integrált kockázatelemző és hálózatvizualizáló alkalmazás 

Adattisztítás 

JÁRŐR dosszié  

2009.  

2011. BIT 2012-2013. NAV-ATAR 
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Hierarchia lekérdezési funkció 

• Csak releváns kapcsolatok 

• Egyszerre többfajta kapcsolat esetén is csak 1 
él 

• Cím szerinti kapcsolatok külön 
csomópontként kiemelése 

• Színezés meghatározói 

• az adózó típusa  

• magánszemély, cég, külföldi 

• korábbi revíziós eredmények 

• kockázati besorolás  

• Tetszőleges szereplő jellemzőinek részletes 
megjelenítése 

 

• Kockázatkezelők és a revizorok 

• adóügyi, végrehajtási, vámszakterületi és a 
bűnügyi kollégák is 

 

• Adószámra  

• Névrészletre gyors lista főbb törzsadatokkal, 

kattintással kijelölhetők a keresett csomópontok 

 

 



Közösségi 
partner 

Magánszemély 

Egyéni vállalkozó 

Társas 
vállalkozás 

Magas kockázatú 

Közepes kockázatú 

Alacsony kockázatú 

Nincs besorolva 

Ellenőrzött, csalással érintett adózó 

Ellenőrzött, csalással nem érintett 
adózó 

Nem ellenőrzött adózó 

Közösségi partner 

PANORÁMA csomópont típusok és színkódok 

Magyar 
adózók 
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Rugalmas paraméterezési lehetőség adózói, illetve 

kapcsolat típusok szerint 

Tulajdonosi, vezetői kapcsolatok 

VIES kapcsolatok 

Székhely cím kapcsolatok 

Belföldi számlázási kapcsolatok 

Adózói típusra szűrési lehetőség 
(magán szemény, társaság, belföldi, 

EU-s) 
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 Teljesítési időszak eleje-vége alapján 

 Eladó-vevő párok képzése 

 Számlák összesítése mindkét oldalon 

 Eltérő bevallási időszak  és adminisztrációs 
hibák egy része kiküszöbölve 

 

 

 

 Volumen  (eFt) 

 Fajlagos (%) 

Tételes számla adatok összepontozása a RADAR 
adattárházban 

 
 

 Nem könyvelhető bevallások az egyik oldalon 

 ÁFA csoportfőnök behelyettesítése 

 Jogutód behelyettesítése 
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Adószám szerinti összepontozás 

negyedéves szinten  

Eltérések képzése Problémák kezelése 

 Adminisztrációs hibák  

 Részletezésre (lefúrás) nincs lehetőség 



 Adózó párok láncolata - potenciális karusszel láncrészek  

 Maximum 7 elemű lánc automatikus képzése :  

 Mulasztó kereskedő 

 PUFFER_1, PUFFER_2, …..PUFFER_5 

 Haszonhúzó 

 Példa egy csalási típusra (zárt számlázási lánc) 

 

 

 

 

 

 

 EU-s partner is lehet csoportképző ismérv 

Gyanús számlázási láncolatok automatikus képzése, szűrése 

Belföldi számlák 
adatai   

Partner szintű VIES 
adatok 
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Elévülési időn belül adóellenőrzéssel érintett cégek 
átlagos adókülönbözetei vs. adott címre bejelentett 
cégek száma 
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A részláncok kiadnak egy nagy 
körbeszámlázó hálózatot 
Fémkereskedők – a jelzett székhelycímeken 100-1200 cég 
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• 2008-2013. között összesen 
15 ezer adózó került RIASZT 
listára  

• 12,3 ezernél indult 
bármilyen vizsgálat, 
átlagosan 186 nap múlva 

• 4,9 ezernél volt adókül. 
megállapítás 

• 372 milliárd Ft 
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Kiválasztási szempontok hatékonysága 
Ellenőrzési szakterület utólagos áfát (is) érintő adóellenőrzése a 2011. évi kiemelt irányok szerint 
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A 2013. évi központi irányelvi listák és a teljesítményértékelési mutatókban 
szerepet játszó központi állományok visszamérése 
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