
MAGYAR VÁLLALATOK 

ADÓADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEI 
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG STRUKTURÁLISREFORM-TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 
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Előzmények és háttér 

• A legutolsó széleskörű és számszerű eredményeket adó felmérés a 

magyar vállalatok adminisztrációs terheiről 2009-es 

• Az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata (SRSP) 

támogatásával a Pénzügyminisztérium kezdeményezésére friss vállalati 

felmérés készült az adminisztrációs terhek számszerűsítésére 

• Célok 

• Európai összevetésben mekkora a magyar vállalatok adminisztrációs terhe 

• Viszonyítási pont kialakítása az adminisztrációcsökkentési intézkedések jövőbeni 

értékeléshez 
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Módszerek 

• Interjús felmérések 

• Magyar vállalatok reprezentatív körében 

• 2019 november és 2020 február között 

• 1100 vállalat megkeresésével, 2000 interjú, vállalatvezetőkkel és az 
adminisztrációs feladatok végző munkatársakkal 

• Témák 

• Áfa, társasági és foglalkoztatási adók és kapcsolódó adatszolgáltatások 

• Számszerű eredményekhez adóadminisztrációra fordított idő és kiadás 

• Adóadminisztrációval kapcsolatos irritációs tényezők és percepciók 
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Nemzetgazdasági szinten a vállalatok adóadminiszt-

rációs költsége 420 Mrd Ft, az árbevétel 1,7%-a 

Mediánalapú makroszintű 

becslés Legalább 2 

alkalmazottal rendelkező 

vállalatok körében 

 

Árbevétel és alkalmazottak arányában 

a kisebb vállalatok adminisztratív terhei 

magasabbak 
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Medián, minden adónem Átlag, foglalkoztatási terhek 

nélkül 

Árbevétel-arányos 

adóadminisztrációs teher 

1,7% 3,66% (legalább 1 fősek) 

3,33% (legalább 2 fősek) 

 

Mit tartalmaz? 

Nyereségadók, áfa, 

foglalkoztatási terhek, 

jogszabályok követése, 

kiszervezett feladatok 

Nyereségadók, áfa, jogszabályok 

követése, kiszervezett feladatok 

Módszer A középső érték, amit nem 

torzítanak a szélsőségesen 

alacsony, vagy magas értékek 

Számtani átlag, amit a szélső 

értékek erősen befolyásolnak 

Ki használja? SRSP felmérés fő mutatója Európai Bizottság 2018-as KKV-

kutatása 

Előnye Legjobb mutató jövőbeli magyar 

benchmarkhoz 

Nemzetközi összehasonlításra 

alkalmas 

A vállalatok közti nagy különbségek miatt több mutatót 

is követni kell 
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LU SI GR BE FI IT ES SE FR HU

• Az Európai Bizottság 2018-as 

kutatása 19 európai 

országban mérte fel az 

adóadminisztrációs terheket 

KKV-k körében 

• Társasági adókat és áfát 

mért, nem terjedt ki 

foglalkoztatási terhekre 

• Átlagalapú mutató, az SRSP 

mediánalapú mutatójával 

szemben 

Európai összehasonlításban magas, de régiós átlag 

közelében vannak a magyar vállalatok terhei 

Magyarország esetén az SRSP felmérés adatain az Európai Bizottság és 

KPMG tanulmányának átlagalapú költségbecslésével megfelelő 

módszertant alkalmazva.  
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• SRSP (szürke terület): valós 

időráfordítás eloszlása 

• Doing Business (függőleges 
vonal): szakértői konszenzus 

egy képzeletbeli vállalaton 
– Ez a mintavállalat 

Magyarországon atipikus 

– Saját felmérésünk mutatja, 

hogy a percepciók torzítottak, 

vagy elavultak lehetnek 

különösen a foglalkoztatás 

témakörében 

A világbankos Doing Business elfedi a vállalatok  

közti hatalmas különbségeket 

 

Az SRSP tágabb adminisztrációs feladatokra terjed ki, mint a Világbank 

elemzése 

A Doing Business csak a 
leggyakoribb értékeket fogja meg 
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• A GVI felmérése nem csak adóról szól, kiterjed minden 

adminisztrációs költségre. 

• Nem reprezentatív az összes magyar vállalatra, vélhetően a 

kamarával szoros kapcsolatban álló, közbeszerzéseken és 

pályázatokon induló, speciális adókkal érintett cégek 

felülreprezentáltak a mintában. Ennek hatása az 

eredményekre nem egyértelmű: 

– Lehetnek az átlagosnál felkészültebb, tudatosabban adózó 

vállalatok, ami csökkentheti  adminisztrációs költségeiket. 

– De komplexebb adminisztrációs feladatokkal szembesülnek, ami 

növelheti a költségeiket. 

• Csak vállalatvezetőket kérdeztek meg, percepciós torzítások 

miatt az eredmények bizonytalanabbak. 

• A számszerű eredmények ezért kissé eltérnek, de hasonló 

irányba mutatnak 

– Nagyobb vállalatok relatív adminisztrációs terhe alacsonyabb 

– Méretkategóriákon belül is nagy szórás van a vállalatok között 

MKIK GVI friss jelentése a KKV-k adminisztratív terheiről is 

hasonló eredményekre jutott 

Az SRSP és MKIK GVI felmérések harmonizált 

módszertana szerint számított, az adóadminisztrációs 

tevékenységek medián óraszámai alapján készített 

költségbecslések 
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Hogyan csökkenthetőek az adminisztrációs terhek? 

Hol tartunk? 

• Jelentős az 
elektronizáltság, 
vállalatok 60 
százaléka részben 
vagy teljesen 
elektronikus 
adóadminisztrációt 
vezet 

• Vállalatok  40 
százaléka kiszervezi az 
adóadminisztráció 
egy részét, nagy 
részük teljes 
mértékben. 

• És magasak a terhek 

Segít a további 
digitalizáció? 

• Kisvállalatok terhe a 
legmagasabb, sokan 
nem alkalmazzák a 
legjobb 
gyakorlatokat 

• Adóhatóság digitális 
szolgáltatásai ezen 
segíthetnek 

• De ezt nem feltétlenül 
érzik vállalatok, ha az 
egyszerűsítés előnyei 
a könyvelőknél 
csapódnak le. 

Átfogó digitális 
szolgáltatásokra van 

szükség… 

• A vállalatok 
elektronikus 
nyilvántartásait ki kell 
aknázni 

• Adóhatósági 
automatizmusok és 
kiajánlott bevallások 
jó irány 

• A könyvelői 
szolgáltatások 
megmaradnak a 
magas hozzáadott 
értékű feladatoknak. 

… az állami 
szolgáltatások iránti 
bizalmat építésével 

• A NAV folyamatosan 
átvállal feladatokat 
az adózóktól 

• Szoftverek 
akkreditálása és erős 
kommunikáció a 
digitális 
szolgáltatásokról 
elősegítheti a piac 
átalakulását 

• Erős és közérthető 
kommunikáció 
segítheti elő a 
közvetlen csatornák 
használatát 
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Azonos méretű vállalatok között is nagy különbségek 

vannak, ezért többféle megközelítés szükséges 

A mikroszintű költségbecslések a vállalati árbevétel-arányos adóadminisztrációs 

költségekre, nem hasonlíthatóak össze közvetlenül a makroszintű fő mutatókkal. 
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Következtetések, javaslatok 

Digitális 

szolgáltatások és 

bevallások 

kiajánlása 

csökkenthetik a 

terheket. 

A felmérés 

rendszeres 

megismétlése teszi 

lehetővé az 

eredmények 

követését 

De ezek 

önmagukban nem 

elegendőek és 

differenciált 

megoldások 

szükségesek 


