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Az egyéni vállalkozói alszektor

Problémák:
- Heterogén sokaság
- Kevés információ
- Rejtett gazdaság jelentős 

aránya
- Vállalkozás és a háztartás 

költségei sokszor nem 
szétválaszthatóak

Követelmények:
- Process table

keretrendszerébe 
illeszkedő becslés

- Forrás-felhasználás 
rendszerbe illeszkedő
eredmény

- Nem megfigyelt gazdaság 
kategóriák szerinti, 
részletes eredmény

Az ajánlott és megvizsgált módszertani lehetőség közül az adóellenőrzések
eredményének felhasználása tűnt megfelelő megoldásnak

A modell részletes leírása a Giczi J. – Horváth G. – Ritzlné Kazimir I. Value Added Tax Evasion of Sole Proprietors; 
(Acta Oeconomica, forthcoming)
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A kutatás folyamata

1. ÁFA elkerülő vállalkozók meghatározása
– ÁFA ellenőrzés adatainak felhasználásával

2. Eltitkolt ÁFA becslése
3. Eltitkolt hozzáadott érték, kibocsátás és 

folyó termelőfelhasználás becslése
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Az adóellenőrzés adatai (ÁFA)
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Logisztikus regresszió
magyarázó változói
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Hatékonysági 
mutatók

Egyéb költség
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Nem regisztrált termelés a 
háztartási szektorban

Egyéni vállalkozói alszektor 
relatív kibocsátásának és 
arányának ágazati hányada

Hiányzók relatív kibocsátása

Vállalati folyó termelő
arányok ágazatos átlaga
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értékek aránya

Vállalkozás kora

Működés helye
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mód
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Helyes besorolás aránya (%)
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 A kNN módszerről
– SPSS beépített eljárása
– Osztályozó módszer

• k darab hasonló eset alapján minősít
• Hasonlóság: távolság alapján
• Távolságok mértékei:

– Euklideszi

– City block

– Eloszlásfüggetlen
– Nominális változókat átkódolja, c darab (0,1) típusúvá
– Folyamatos változók

• Transzformáció nélkül
• Beépített transzformáció: (-1,1) intervallumba
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K legközelebbi szomszédok módszere
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 Érték 
hozzárendelése

– Szomszédok 
átlaga (mediánja)

– Kategória típusú: 
amelyik 
kategóriába a 
legtöbb 
szomszéd esik

K legközelebbi szomszédok módszere (folytatás)
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 Előrejelző képesség
– Nem elég hatékony
– Az adócsalók aránya viszonylag alacsony az 

ellenőrzöttek között is
 Miért alkalmazható?

– Elméleti és módszertani megalapozottság
– Elégséges alap a további számításokhoz
– Továbbfejleszthető

A módszer eredményessége
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Eltitkolt ÁFA becslése
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Az eltitkolt ÁFA értéke

Becsült, eltitkolt ÁFA, millió Ft
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A be nem vallott hozzáadott érték és kibocsátás

 Hozzáadott érték:

 az ÁFA eltitkolás a 
kibocsátást és a 
folyó
termelőfelhasználást 
is érinti
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Eltitkolt hozzáadott érték becslése - eredmények

Egyéni vállalkozók eltitkolt hozzáadott értéke, mFt

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2006 2007 2008 2009

Szolgáltatások
Építőipar
Ipar
Mezőgazdaság



Módszertani napok 2012 15

Összefoglaló

 A módszer rugalmas, alkalmas a 
változások követésére
 Lehetőséget nyújt a további fejlesztésekre
 Elemi szintű eredményeket ad

– Mélyebb elemzésekre is alkalmas



Köszönöm a figyelmet!


