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Szabó Bence

Vezetői összefoglaló
Az adóhivatalok folyamatosan törekednek a működési hatékonyság javítására,
amelynek része az adófizetési hajlandóság fenntartása is. A hagyományos,
ellenőrzésen és elrettentésen alapuló megközelítések hatékonyságát emelhetik például desk auditok, vagy adatbányászati megoldások, azonban az ellenőrzések magas költsége miatt más megközelítéseket is alkalmazni kell. Az elmúlt években több adóhivatal fordult viselkedéstudományi megközelítésekhez (behavioural insights), vagyis a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan eredményeit kiaknázva alakítottak át egyes folyamatokat.
A leggyakoribb példák az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz kötődnek, viselkedéstudományi elvek szerint megtervezetett „beavatkozások”, például emlékeztetők, tájékoztatók és felszólítások. A beavatkozások során olyan eszközöket lehet használni, mint az üzenetek időzítése, levelek egyszerűsítése, személyes megszólítások, potenciális veszteségek kiemelése. Bár ezek a kampányok inkább inkrementális javulást eredményeznek és csak bizonyos típusú
problémák korrigálására alkalmasak, mégis igen sikeresnek tekinthetőek, mivel alacsony költséggel érik el céljukat, és az önkéntes jogkövetés elősegítésével erőforrásokat szabadítanak fel, amelyet olyan esetekre lehet fordítani,
ahol egy hasonló beavatkozás nem lenne eredményes.
A viselkedéstudományi alkalmazások általános jellemzője, hogy a megvalósításuk során törekednek az eredmények mérhetőségére, leggyakrabban úgy,
hogy a beavatkozást az általános bevezetés előtt egy véletlenszerűen kiválasztott kontrollált vizsgálat során tesztelik: például az adózók egy véletlen
része kap egy tájékoztató üzenetet, míg egy másik nem. Ezzel a módszerrel
közvetlenül látható a beavatkozás hatása, ráadásul az alacsony költségnek
köszönhetően iteratív módon lehet tesztelni a különböző beavatkozások hatásosságát, vagy a különböző adózói csoportok reakcióit, ezáltal optimalizálva
a folyamatokat, vagy a kommunikációs megoldások részleteit.
2018 decemberében ezen elvek mentén indult a Pénzügyminisztérium, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös pilotprojekt-sorozata, melyben nemzetközi tapasztalatokra építve kerültek tesztelésre a fenti megközelítések. A 2019
első felében fokozatosan végrehajtott 4 projekt mellett idetartoznak a 2017
óta évente végrehajtott KIVA-népszerűsítő kampányok is, melyek ugyanilyen
megközelítéseken alapultak. A projektek kidolgozása során alapkritérium volt
a statisztikai, ökonometriai módszerekkel való mérhetőség biztosítása vélet-
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len kontrollált vizsgálatok alkalmazásával, az, hogy a megvalósítás illeszkedjen a már meglévő folyamatokba, illetve rendszerekbe, továbbá az, hogy olyan
viselkedésváltozást célozzanak, amelyek egyrészt a NAV és a PM szakértői által közösen meghatározott valós problémákhoz kötődnek, másrészt a nemzetközi tapasztalatok szerint várható, hogy a viselkedéstudományi beavatkozások segítségével lehetséges hatást kiváltani.
A pilot-projektek eredményei általánosságban igazolták a viselkedéstudományi megközelítések hasznosságát a hazai kontextusban is. Az elért eredmények iránya és nagyságrendje is igazodott a nemzetközi tapasztalatokhoz és –
különösen a költségigény fényében – hatékonyan voltak képesek kiegészíteni
az Adóhivatal hagyományos eszköztárát, több esetben javítva annak hatékonyságát; illetve hatásosnak bizonyultak a Pénzügyminisztérium által kijelölt
adópolitikai célok támogatása szempontjából is.:
•

•

•

•
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Az adótartozást felhalmozott adózóknak küldött fizetési értesítőt módosítottuk viselkedéstudományi szempontok szerint. Az új típusú értesítő 1,4 százalékponttal növelte a visszafizetési arányt. Eszerint a NAV
kommunikációjának közérthetőbbé alakításával is lehetséges kisebb,
de a költségekhez képest jelentős hatékonyságnövelés elérése.
Az éves áfabevallás határideje előtt emlékeztetőt küldtünk egyéni vállalkozóknak a közelgő határidőről. Az üzenetek javították a bevallási
fegyelmet, a kezelt csoportban mintegy 5 százalékponttal emelkedett a
bevallások beadási aránya. A projekt mutatja, hogy érdemes az önkéntes jogkövető magatartást egyes adózási kötelezettségek előtti tájékoztatással, emlékeztetőkkel támogatni. További fontos tanulság, hogy a
levelek hatása a címzett adózók könyvelőinek ügyfélkörein belül is tovább terjedt.
Online pénztárgépet használó vállalkozásoknak küldtünk figyelmeztető
levelet, hogy minden vásárlást üssenek be pénztárgépükbe. A levelet
követő hónapban az online pénztárgépes értékesítés átlagosan 5%-kal,
a korábban helyszíni ellenőrzésen nyugtát nem adó cégek esetében
45%-kal nőtt, ugyanakkor a hatás a rákövetkező hónapban megszűnt. A
projekt alapján a rendszeres kommunikáció a kockázatos online pénztárgépes cégek esetében jelentősen növelheti a szabálykövetést.
A KIVA-népszerűsítő kampány keretében az adónemre való áttéréssel
várhatóan jól járó vállalkozásoknak küldtünk levelet, melyek általános
tájékoztatást nyújtottak a KIVA előnyeiről. Egy részük viszont személyre
szabott számszerű becslést is adott arra, hogy az adózó mennyit spó-
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•

rolhatna az áttéréssel. A levélkampány jelentősen növelte a KIVA-t választó cégek számát. Az általános levél kiküldése átlagosan
85,9 százalékkal emelte meg az áttérés valószínűségét ahhoz képest,
amikor az adózók nem kaptak levelet, a becslést tartalmazó levél pedig
további 19,6 százalékkal növelte ezt a hatást.
Az emelt összegű KATA ajánlása során az adózóknak küldött levelekben
felhívtuk az érintettek figyelmét arra, hogy az 50 ezer forintos KATA
nem elegendő a minimálbérnek megfelelő nyugdíjjogosultság megszerzésére, sőt teljes szolgálati időt sem biztosít. Négy levéltípust alkalmaztunk, amelyek közül az bizonyult a leghatékonyabbnak, amelyben
személyre szabottan becsültük meg, hogy az adózó várhatóan mekkora
nyugdíjveszteséggel kénytelen szembenézni, amennyiben nem vált a
magasabb KATA-ra. A levélkampány hatására az adózók viszonylag kis
hányada tért át az emelt összegű KATA-ra, ami a pozitív eredmény ellenére azt jelzi, hogy az ilyen beavatkozások hatása önmagában korlátozott, ha az elvárt cselekvés, illetve annak költsége, valamint várható
eredménye (vagyis a jelenbeli jövedelemről való lemondás és a várható nyugdíjtöbblet) időben jelentősen elszakad egymástól.

A fentieken túl a pilot-sorozat az alábbi általános érvényű tanulságokkal,
eredményekkel is szolgált:
•

•

Az adózók közvetlen megszólítása valamennyi vizsgált területen eredményesnek tűnik. Már a mai rendszerek segítségével is minimális (időbeli)
ráfordítástöbblettel jár a kommunikáció ilyen irányú módosítása, de a tapasztalatok alapján érdemes a rendszereket úgy módosítani, hogy a „tömeges”, de személyre szabott kommunikáció – mind a megszólításban,
mind az üzenetek személyes jellemzőkre alapuló célzásában – automatikusan lehetővé váljon.
A projektekhez kialakított forma igazolta a koncepciót, hogy egyszerű, áttekinthető, egy oldalnál nem hosszabb levelek formájában is lehetséges a
megfelelő információkat eljuttatni az adózókhoz. Az adózói visszajelzések
pozitívak, vagy semlegesek voltak, miközben a kifejezetten az új forma hatását vizsgáló projekt megmutatta, hogy azzal ténylegesen növelhető a
jogkövető adózók aránya. A forma változása sehol nem okozott zavart, sőt
az elektronikus kommunikációs csatorna miatt a beépített linkek nagymértékben javították a honlapon található tájékoztatók látogatottságát. A
projektben kialakult alapelvek, megközelítések, sőt akár a formanyelv felhasználható az általános gyakorlat során is.
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A projektek során alkalmazott Ügyfélkapus csatorna elérése korlátozott. A
levelek megnyitási – és így az üzenetek célba érési – aránya viszonylag
sokkal elmarad a kívánatosnak tekinthetőtől. Nem elhanyagolható számú
olyan visszajelzés érkezett, amely a csatorna túlterheltségére, az oda érkező üzenetek nagy számára, a témák azonosításának nehézségeire mutatott rá. Amennyiben a pilot alapján intenzívebbé válna a személyre szabott adóhatósági kommunikáció, ez a helyzet tovább romolhat, amely
nem csupán az intézkedés várható hasznát erodálhatja, de más területekre is kihathat. Mivel a szakértői visszajelzések szerint ez a probléma nem
a projektben szereplő üzenetek jellemzője volt, hanem általános állapotnak tekinthető, szükségesnek látszik az okok, valamint a személyre szabott kommunikáció alternatív csatornáinak technikai illetve jogi feltételeinek mielőbbi feltárása.
A projektek eredményeként kialakult a célzott kommunikációs eszközök
hatásainak mérését szolgáló működő és más projektekben is felhasználható módszertan. Mivel a beavatkozások szisztematikus mérése fontos
tapasztalatokhoz segíti az alkalmazót, érdemes szélesebb körben alkalmazni ezeket és meghonosítani a „tesztelés kultúráját”. Bár ez leköt némi
kapacitást, a várható hatékonyságjavulás miatt ez gyorsan megtérülő beruházás lehet, különösen, ha a folyamatban lévő fejlesztések során kialakításra kerülnének azok az eszközök, amelyek automatizálnák a szükséges
lépéseket (pl. a randomizált mintaképzést).

1. táblázat: Viselkedéstudományi projektek az adóigazgatásban, 2019 – összefoglaló táblázat
Új típusú felszólító
levél adótartozás esetén

Áfa-bevallás emlékeztetők

OPG-figyelmeztetés

tétlenség kezelése, bizonyosság erősítése

április elején

2017, 2018 és 2019 végén

Újítás

csak a forma

halogatás, „rövidlátás”,
korlátozott figyelem
kezelése
1 héttel a bevallás előtt
(február közepe)
forma és tartalom

láthatóság erősítése, a „rövidlátás” kezelése

Időzítés

tétlenség kezelése,
megfogalmazás tesztelése
június elején

eszköz, forma és tartalom

Típusok

egyforma, személyre
szabott levelek

általános levél

Célcsoport

egyéni vállalkozók, 10
ezer és 1 millió Ft közti
tartozással
~21 ezres kör

általános és a múltbéli
viselkedés alapján differenciált levelek
éves áfabevalló egyéni
vállalkozók

eszköz és tartalom (2019től forma is)
általános és személyre
szabott levelek

~20 ezres kör

~11 ezer vállalkozás, 16 ezer értékesítési hely
általános, kontroll
59 %

Cél

Kampányméret
Csoportok
Elérési
arány
Fő eredmény

Értékelés

új levél, régi levél
73 %

2 féle levél és kontroll
60 %

1,4 százalékponttal
magasabb visszafizetési arány az új típusú
levelek esetén.

5 százalékponttal magasabb bevallási arány
a közvetlen (levelet
kapók) és közvetett
(könyvelőn keresztül
értesülők) hatásokkal
Az emlékeztetők hatásosak és a hatás a
könyvelőkön keresztül
is terjed, érdemes lehet
őket is aktívabb kommunikációval célozni.

Pusztán a kommunikáció közérthetőbbé alakításával lehetséges
hatékonyságnövelés.

KIVA választásának
ajánlása

2 éve aktív OPG-s vendéglátás és
kiskereskedelem (kicsik)

KIVA választására jogosultak, és annak választásával
jól járók (becsült)
~80 ezer vállalkozás

Emelt összegű KATA
ajánlása
„rövidlátás”, tétlenség kezelése, megfogalmazás
tesztelése
június végén
eszköz, forma és tartalom
általános és személyre
szabott levelek, 2-2 féle
megfogalmazásban
35-55 év közötti főállású
(nem emelt) KATA-sok
~100 ezer fős kör

2 féle levél és kontroll
59 %

4 féle levél és kontroll
68 %

Az első hónapban az OPG-s értékesítés átlagosan 5%-kal, a korábban helyszíni ellenőrzésen
nyugtát nem adó cégek esetében
45%-kal nőtt. A rákövetkező hónapban a hatás megszűnt.
A rendszeres kommunikáció erősen hat a kockázatos cégekre.

Az általános levél 85,9%kal, a számolt levél további
19,6%-kal növelte az áttérés esélyét.

Az OPG adatok mélyelemzésével
növelhető a helyszíni ellenőrzések hatékonysága.

A célzott kommunikáció
(cégméret, adminisztratív
teljesítmény) hatékonyabb.

A kampány hatására az
adózók kis hányada tért át
az emelt összegű KATA-ra.
A legerősebb hatást a személyre szóló, veszteséget
hangsúlyozó levél érte el.
Az ilyen beavatkozás hatása korlátozott, ha az elvárt
cselekvés, illetve annak
költsége, valamint várható
eredménye időben jelentősen elszakad.
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Kiinduló pont, háttér
Mit jelent a viselkedéstudományi megközelítés?
Az emberi döntések leírására rendkívül korlátozott a racionális döntéshozatali keretrendszer, amely szerint az emberek minden számukra elérhető információ alapján a saját hosszú távú érdekeiknek megfelelően képesek minden
helyzetben döntést hozni. A pszichológia, a viselkedéstudományok, a viselkedési közgazdaságtan számos olyan apró torzításra mutattak rá, amikor ettől a
racionális kerettől való kisebb eltérések is egészen más kimenethez vezetnek,
mint amit a keret előrejelezne. Az emberi döntések gyakran a környezettől
függenek, amiből következik, hogy a (pénzügyi) ösztönzők gyakran nem elegendőek a kívánt célok eléréséhez.
A közigazgatásban, és azon belüli is az adózásban a viselkedéstudományi
megközelítések (a nemzetközi irodalomban Behavioural Insights – BI) célja
ezeknek a meglátásoknak az érvényesítése a folyamatok tervezése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, vagy akár a jogszabályok alkotása során. Az utóbbi években a világ számos országában kezdték sikerrel alkalmazni ezeket a
viselkedési megközelítéseket, amelyek hozzájárultak az adórendszerek hatékonyságának emeléséhez, az adófizetési hajlandóság javításához, vagy az adminisztrációs terhek csökkentéséhez.
A fejezet végén összefoglaltuk a főbb viselkedéstudományi megfigyeléseket
(2. táblázat, 12. oldal), amelyek relevánsak az adózásban, illetve néhány olyan
eszközt, amelyeket használni lehet a jogkövető magatartás elősegítésére e
viselkedési minták mellett.

Mik a viselkedéstudományi megközelítések
eszközei?
Egyrészről, ahogy az a viselkedéstudományok főbb megállapításaiból is látható, az egyes viselkedési mintáknál felmerülhet a kommunikációs formák finomítása. Célzott tájékoztatással, figyelemfelhívással, illetve elektronikus
szolgáltatások bevezetésével segíteni lehet az adózókat. A nemzetközi tapasztalatok szerint ezek alkalmazásával – egyes esetekben önállóan, máskor az
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eszközök kombinálásával – számottevő mértékben lehet javítani az adófizetési hajlandóságot és az önkéntes jogkövetést.
Ugyanakkor a viselkedéstudományi megalapozottságú intézkedések általános
jellemzője, hogy ezeket a beavatkozásokat olyan formában valósítják meg,
hogy azok eredménye közvetlenül mérhető legyen. Az eszköztár alapvető eleme a véletlenszerűen kiválasztott kontrollált kísérlet (Randomized Controlled
Trial – RCT), amelyek esetében a beavatkozásban vizsgált adózói csoportot
véletlenszerűen felosztják több részre, akik eltérő „kezelésben” részesülnek:
például egy részük általános, másik részük személyre szabott tájékoztatót
kap, míg a maradék kontrollcsoport semmilyen kezelést nem kap. A véletlenszerű kiválasztás lehetővé teszi, hogy azonosítsuk a beavatkozás hatását más
tényezőktől elkülönítve.
Ez a mérhetőség több szempontból is fontos. Egyrészt az azonnali visszacsatolással mutatja egy-egy beavatkozás eredményét. Másrészt a beavatkozások
alacsony költsége miatt akár több iterációban is lehet folytatni, eltérő tartalommal, vagy más adózói csoportot célozva. Ezzel a folyamatos iterációval
tesztelni és finomítani lehet a kommunikációt (pl. hogyan érdemes megfogalmazni felszólító leveleket) és egyéb folyamatokat (pl. érdemes-e bevezetni
korai fizetési felszólításokat), másrészt meg lehet találni azokat az adózói
csoportokat, ahol a viselkedéstudományi megközelítéseknek a legnagyobb
szerepük lehet. A sikeres beavatkozásokat „fel lehet skálázni”, azaz ki lehet
terjeszteni a teljes célcsoportra és rendszeresíteni lehet az alkalmazásukat.
Ezeket a kérdéseket részletesebben kifejtjük a következő fejezetben (13. oldal).

Miért érdemes viselkedéstudományi
megközelítésekkel foglalkozni?
A nemzetközi sikertörténetek alapján akár saját tesztelés nélkül is érvényesíteni lehetne viselkedéstudományi elveket, azonban a visszamért beavatkozások nélkül elveszítenénk egy nagyon hasznos eszközt.
A hasonló teszteket folytató országok hasonló tapasztalatokról számolnak be
abban, hogy milyen beavatkozások működnek, és milyen adózói csoportoknál
relevánsak ezek a megközelítések. Ennek ellenére fontos az eredményeket
reprodukálni és saját teszteket végezni. Egyrészt az emberi döntéshozatalban
is tapasztalhatunk kisebb eltéréseket országok között, de akár időben is vál-
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tozhat ugyanazon csoporton belül a viselkedés. Másrészt az intézményi környezetek országok közti eltérései miatt is változhat a hatásossága az egyes
beavatkozásoknak. A tesztek fontos eredménye, hogy az adózók különböző
csoportjai gyakran másképpen reagálnak a felszólításokra, az üzenet megfelelő célzásához ki kell tesztelni, hogy az adózók milyen szegmentálása célszerű
a helyi viszonyok mellett.
Kis beavatkozások egymásra épülve hoznak jelentős eredményeket. Egy tipikus viselkedéstudományi beavatkozás önmagában is mérhető, de jellemzően
nem kiugró eredményt tud elérni. Viszont folyamatos iterációval és finomítással egyszerre több területen is, jól célozva lehet olyan eredményeket elérni,
amelyek összességében már jelentős beszedett adóbevétellel, vagy költségcsökkentéssel járnak. Mindehhez jelentős erőforrások sem szükségesek, a
teszteket és beavatkozásokat alacsony költséggel lehet végrehajtani.
Nincs viselkedéstudományi szempontból semleges megközelítés. A viselkedéstudományok egyik fontos meglátása, hogy az emberi döntéseket erősen
befolyásolják a döntési környezetek. Ez azt jelenti, hogy az adóhatósági kommunikáció (tájékoztatók, felszólítások), és folyamatok (bevallások, regisztrációk) eddig sem voltak „semlegesek”, azokat valamilyen – gyakran ki sem mondott – elvek mentén korábban is megtervezték, de ezek során nem feltétlenül
vették figyelembe, hogy mi lesz az adózók reakciója. Ezzel szemben a viselkedéstudományi elvek érvényesítése mérhető módszerek segítségével intuíciók
helyett empirikus alapokra helyezi ezt a gyakorlatot.

Milyen eredményeket lehet elérni?
A leggyakoribb alkalmazás az ügyfélkapcsolati és végrehajtási területen található, ahol az adófizetési hajlandóságot a folyamat végén, a behajtás során
próbálják elősegíteni az adózóknak küldött különböző viselkedéstudományi
megfontolások alapján megírt, illetve terjesztett üzenetek formájában. Az
ezen a területen végzett véletlenszerű kiválasztásos kontrollált kísérletek
eredményei azt mutatják, hogy egyes adózói csoportokban rendkívül költséghatékonyan lehet elősegíteni a hátralékok megfizetését felszólító levelekkel,
illetve ösztönözni az adófizetési határidők betartását.
Egyes esetekben már önmagában az adózó megkeresése erre az eredményre
vezetett, de általában fontos szerepe volt az egyéb viselkedéstudományi megfontolásoknak is, például az üzenetek formájának, a személyes megszólításoknak, figyelemfelhívó leveleknek, a közérthető megfogalmazásnak, az adó
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megfizetéséhez szükséges lépések részletes leírásának. Egyes esetekben társadalmi normákra való hivatkozások is emelik az adófizetési hajlandóságot
(pl. „10 emberből 9 időben megfizeti az adóját”), de ennek az eredményessége
nem általános, és bizonyos környezetekben akár negatív hatással is járhat.
Ezek mellett gyakori alkalmazás még valamilyen adókedvezmény, vagy egy
opcionálisan válaszható szolgáltatás (pl. elektronikus adóbevallás) használatának elősegítése. Az alkalmazott eszközök itt is hasonlóak a behajtások során használtakhoz.
A tapasztalatokat általában úgy foglalják össze a tesztet végző adóhivatalok,
hogy a beavatkozás költséghatékony volt: az üzenetek kiküldése minimális
költséggel járt (közvetlen anyagi költségben és emberi erőforrásban is), de az
adófizetési hajlandóságot érdemben emelte. A beavatkozások sikerességét
mutatja az is, hogy az eredményeket az adóhivatalok fel is használják, beépítik a meglévő folyamatokba. Az első projektek után több adóhivatal is folytatta a viselkedéstudományi beavatkozások és mérések végrehajtását.

Mik a korlátok?
Az elért eredményekből is látható, hogy a viselkedéstudományi megközelítések nem csodaszerek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes részterületeken segíthetnek bizonyos folyamatok finomhangolására, azonban rendszerszintű problémák kezelésére nem alkalmasak. Komoly és szándékos adócsalásokat nem fognak megakadályozni, rossz pénzügyi ösztönzők hatását sem
tudják ellensúlyozni. Fenn kell tartani a klasszikus adóhatósági folyamatokat
(elrettentés, ellenőrzések), és kommunikációt is, folytatni kell az elektronikus
szolgáltatások bevezetését és természetesen az adópolitikának is fontos szerepe marad az önkéntes jogkövetést elősegítő jogi környezet megteremtésében. Azonban a viselkedéstudományi beavatkozások ezeken a területeken
segíthetnek problémák feltérképezésében, erőforrások csoportosításában,
illetve megoldási lehetőségek megtalálásában.
A viselkedéstudományi beavatkozások egy fontos kritikája, hogy nem ismert,
képesek-e hosszú távú eredményeket elérni. Ha egy felszólító levél az adózók
egy bizonyos csoportjánál jelentősen javítja is az adófizetési hajlandóságot,
ebből nem következik, hogy ilyen felszólítások folyamatos küldése is fenntartja ezt. Ugyanakkor itt is fontos szerepe lehet a viselkedéstudományi beavatkozásoknak a problémák azonosításában és a szerzett tapasztalatokat át lehet ültetni az egyéb folyamatokba (pl. bizonyos kockázatos adózói csoportoknál önkéntes jogkövetést segítő eszközök bevezetése).
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A hazai pilotsorozat lebonyolítása
A nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján, de a magyar adórendszer sajátosságait és a magyar intézményi környezetet figyelembe véve 2018 decemberében a Pénzügyminisztérium, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös pilotprojekt-sorozat elindításáról döntött a viselkedési beavatkozások tesztelésének céljával. A több szakterületre (behajtás és követeléskezelés, ellenőrzés,
illetve adózói tájékoztatás) kiterjedő projektek különböző eszközök tesztelését tűzték ki célul. Közös bennük, hogy – a nemzetközi gyakorlatban ismert
viselkedési beavatkozásokhoz hasonlóan – valamilyen véletlen kontrollált
vizsgálat lefolytatásával jártak. Ennek köszönhetően mindegyik esetében rövid távon mérhető volt a beavatkozás eredménye. 2019 első felében fokozatosan 4 projekt végrehajtására került sor. A projektek kereteit, tartalmát, illetve
formáját a PM és a NAV egyes szakterületekért felelős szervezeti egységei
együtt dolgozták ki, ahogy közös volt a célok, illetve a célcsoport kijelölése is,
melynek során a szakmai szükségszerűség, a mérhetőség, illetve a viselkedéstudományi eszközök relevanciája szolgáltak alapelvként. Az adózókkal való
direkt, illetve támogató kommunikáció, a szükséges adatok legyűjtése, illetve
az értesítések lebonyolítása a NAV feladata volt, míg a Pénzügyminisztérium
módszertani, technikai támogatást biztosított a projektek lebonyolítása során,
illetve vállalta az eredmények kiértékelésének feladatát. A pilot-sorozat kiértékelési szakaszában a korábbi döntés alapján megvalósított 2017-es KIVAnépszerűsítő kampányt is bevontuk, a módszerek, illetve az alkalmazott eszközök hasonlóságára való tekintettel.
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2. táblázat: Néhány, az adózás területén releváns viselkedéstudományi eredmény és az
azokhoz kapcsolódó eszközök
Viselkedéstudományokban tesztelt eszközök a döntések
befolyásolására
Megfigyelt viselkedési minták
Döntési keretek
átalakítása,
célzások nyújtása

Az alapértelmezett
opciók ereje

Kívánt döntés felé
terelés, „nudge”

Előzetes
nyilatkozat egy
későbbi
eseményhez

Emlékeztetők
küldése a döntés
meghozására

Figyelem
A figyelem véges és könnyen elveszik:
döntések elmaradása, lényeges
információk figyelmen kívül hagyása

Közérthető
kommunikáció
Döntési pontok
előrehozása az
ügyintézési
folyamat elejére
Megfelelő időben
elérni az adózót

Elérhető
információk
alapján felkínálni a
választ

Figyelmeztetések a
döntés, vagy
cselekvés
elmaradásának
következményeire

Vélekedések
Veszteségelkerülés: veszteségek
súlyosabbnak érzékelése hasonló
mértékű nyereséghez képest
Kis valószínűséggel bekövetkező
események felnagyítása, nagyok
lekicsinyítése

A döntéshez
szükséges
információk
láthatóbbá tétele
Ellenőrzési
valószínűség
érzékeltetése

Automatikus
fizetési mód
hátralék
felhalmozásának
elkerüléséért

Figyelmeztetés a
potenciális
veszteségre

A kívánt
alternatíva
alapértelmezetté
tétele a döntési
lehetőség
megtartásával

Kizökkentés az
automatikus
döntési keretből
figyelemfelhívással

Előzetes
nyilatkozat egy
későbbi
eseményhez

Emlékeztetők,
figyelmeztetések
küldése

Választások
A döntési keretek, az alternatívák
jelenléte, vagy sorrendje befolyásolja a
döntést
Ökölszabályok használata bonyolult
szituációkban megfontolt mérlegelés
helyett

Közérthető
kommunikáció
Alternatívák új
szemléletben való
bemutatása

Elhatározottság
Kinyilvánított elkötelezettség hiányában
még az egyébként kívánatosnak ítélt
cselekedet is elmarad, vagy nem
fejeződik be

A kívánt cél
eléréséhez
szükséges konkrét
lépések rögzítése

Rövidlátóság: jövőbeli következmények,
különösen előnyök alulértékelése

Ismertetni a
következményeket

Nehéz, vagy kellemetlen döntések
elkerülése

Megfelelő időben
elérni az adózót

Kikényszerített
választás: explicit
döntés elé állítani
az adózót, ha nem
lehet
alapértelmezett
választ kínálni

A viselkedéstudományi projektek
eszköztára: véletlen kontrollált
vizsgálatok
A véletlen kontrollált vizsgálatoknak (randomized controlled trial, RCT) a viselkedéstudományi ihletésű alkalmazásokban két nagy előnyét látjuk.
Egyrészt, egy RCT garantálja, hogy az adott populációban a vizsgált kérdésben
egy oksági és torzítatlan viszonyt tudunk felállítani, ami megmutatja, hogy a
kezelt és kontroll csoportok kimenete között mekkora az átlagos különbség
(átlagos kezelési hatás). Ez azt jelenti, hogy nem csak két tényező együttmozgását lehet megfigyelni, hanem el tudjuk különíteni az okot és a következményt is. Emellett az RCT véletlenszerűsége biztosítja, hogy az adott beavatkozáson felül minden más tényező hatását is ki tudjuk zárni. Ezt a jelenséget
hívjuk belső validitásnak.
Egy egyszerű kísérletben – pl. egy weboldalon futó A/B-tesztben, ahol a látogatók egy része a régi típusú, másik része az új típusú oldalt látja – ennél többet gyakran nem is lehet vizsgálni. A pilotban végrehajtott RCT-kben azonban
gazdag, adózói szintű adatok felhasználásával teljesebb képet kaphatunk a
viselkedési hatásokról. Ehhez az átlagos kezelési hatáson felül érdemes mást
is vizsgálni. Ezekre jelentésünk keretes írásaiban térünk ki részletesebben. Ha
a vizsgálatban van eltérés a kiszabott kezeléstől abban az irányban, hogy az
adózók nem nyitják meg a kapott levelet, akkor releváns az átlagos kezelési
hatás a kezeltekre (3. keretes írás). Kezelni kell azt is, ha a másik irányban van
eltérés, és olyanokhoz is eljut a kezelés, akiket nem választottunk a véletlen
kiosztás során (4. keretes írás). Emellett nagyon sok esetben releváns, hogy a
vizsgált alanyok viselkedése között van-e különbség, azaz mennyire heterogének a kezelési hatások (2. keretes írás).
A belső validitás viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy RCT eredményei
általánosíthatók más kontextusba. Ezt hívjuk külső validitásnak. Több projektünknél is az egyszerűbb lebonyolíthatóság érdekében egyéni vállalkozókra
szűkítettük a vizsgált alanyokat. A KIVA-s projektben pedig nem lehetett személyes adóbecslést küldeni olyan vállalkozóknak, akiknél nem voltunk kellően biztosak abban, hogy jó becslést tudunk adni, mert bizonyos adatok nem
álltak rendelkezésünkre, vagy a vállalkozás nem működött kellően hosszú
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ideje. Az RCT ilyenkor nem tud választ adni arra, hogy várhatunk-e eltérő viselkedést a beavatkozás megismétlésekor egy másik csoportban.
Hogyan tudjuk ezek után az eredményeket általánosítani? A heterogén kezelési hatások azonosítása segíthet abban, hogy populációk megfigyelhető tényezők menti különbségeit figyelembe véve általánosítsuk egy RCT eredményeit (2. keretes írás). Ha pl. a projektünkben valamilyen okból több fiatal
adózót szólítottunk meg, míg az összes adózó populációja idősebb, és van
eltérés a fiatalok és idősebbek viselkedése között, akkor az eredményeket
átsúlyozva meg tudjuk mondani, hogy mekkora lenne a hatás a teljes populációban.
Az igazi előnyt azonban nem ezekben a módszertani lehetőségekben látjuk és
sem a pilot projektek kontextusában, sem a jövőbeli projektekre tett javaslatainkban nem tartjuk a külső validitásra törekvést erős követelménynek.
Ezeknek a viselkedéstudományi ihletésű beavatkozásoknak megvan az az előnyük, hogy a tanulságaik alapján folyamatos iterációval lehet őket fejleszteni.
Egy vizsgálat rámutathat arra, hogy egy, akár szűk körre szabott beavatkozás
működik-e – és a tesztek alacsony költsége miatt sok és sokféle beavatkozást
lehet tesztelni – ami után ki lehet terjeszteni, fel tudjuk skálázni a beavatkozásokat. Ha pedig ezekhez a kiterjesztésekhez további tesztelést, további véletlen kontrollált vizsgálatokat kapcsolunk, akkor folyamatosan tudjuk nyomon követni, hogy mely ügyfélkörökkel milyen módon érdemes kommunikálni. Ezért is javasoljuk a beavatkozások mérhetőségének folyamatos biztosítását. Mivel a beavatkozások többnyire valamilyen rendszeres eseményhez kapcsolódnak, amely során az adózók kapcsolatba kerülnek az adóhivatallal, a
gyakori kis tesztekkel lehetne garantálni, hogy a teljes ügyfélkörben megismerjük, hogy milyen kommunikációs megoldások működnek.
Nem csak ügyfélkapcsolati kérdésekben hasznos eszközök a véletlen tesztek.
A gyors iterációnak és alacsony költségnek köszönhetően más területeken is
lehet viselkedéstudományi beavatkozásokkal élni, amelyek jó viszonyítási
pontként szolgálhatnak az adóhatóság egyéb tevékenységéhez. A pilot projektek között jó példa erre az online pénztárgépes figyelmeztetés, és a projekt
eredményeinek összevetése ellenőrzések hatásával.
Ugyancsak ez a projekt mutatott rá a tesztelések fenntartásának egy másik
előnyére: bizonyos kérdésekben releváns lehet az ismételt kezelés, amelyek
során nem egyszerűen csak csoportok közti különbségeket vizsgálhatunk, hanem az adózók viselkedésének időbeli változását is.
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A hazai pilot projektek értékelése
Általános tapasztalatok, tanulságok
A viselkedéstudomány pilot projektek tervezése, végrehajtása és értékelése
során számos olyan téma is felmerült, amelyek több projektet is érintettek, és
nem is a beavatkozások közvetlen következményei. A pilot projektekben megvalósított, az adózókkal folytatott aktívabb és közvetlenebb kommunikáció
általánosabb szervezeti, kommunikációs, vagy szervezési tanulságokkal szolgált.

A levelek megtervezése
A 2019-ben végrehajtott pilot projektekben az újfajta, aktívabb adóhivatali
kommunikációs formák kiemelt célja volt az egyszerűbb, közérthetőbb levelek
hatásának mérése is. Ezért kiemelt hangsúlyt kapott a kiküldött levelek megfogalmazása és a levelek formájának kialakítása.
A levelek tartalmát az adott projektben illetékes NAV-os szakterület, a PM és a
NAV-ban működő Közérthetőségi Munkacsoport közösen alakította ki. A fő
vezérelv az volt, hogy az adózók teendőit helyezzük előtérbe. A kötelezettségek elmulasztása esetén bekövetkező
szankciókat, vagy egy választható opcióhoz kötődő előA projektek
nyöket minden esetben kiemeltük. A teendők végrehajtátervezése
sához pontos utasításokat adtunk, ahol lehetett, közvetsorán
len linkeket helyeztünk el a kapcsolódó nyomtatványokfolyamatosan
hoz, vagy az ügyintézéshez szükséges információkhoz. A
iterálva
hagyományos adóhivatali kommunikációra jellemző, részletes jogszabályi hivatkozásokkal kifejtett tájékoztatást
alakítottunk ki
elhagytuk a levelekről. Ehelyett az adózók figyelmét felegy egységes
hívtuk – szintén közvetlen linkekkel –, hogy hol találhatarculatot,
nak további információkat, például a NAV-os információs
amely
füzetekben.
információs

dobozokra
tagolódik.

A megfogalmazás mellett a forma is nagy hangsúlyt kapott, a projektekben törekedtünk arra, hogy a levelek
megjelenése támogassa a tartalomban megfogalmazott
célokat. A leveleket minden esetben az adózók elektroni-
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kus tárhelyére küldtünk, így figyelembe vettük, hogy a leveleket elsősorban
képernyőn fogják olvasni. Bár az Ügyfélkapus tárhelyen csak PDF dokumentumokat lehet elhelyezni, így pl. nem lehetett kihasználni, hogy mobileszközön újratördelve, megfelelő méretben jelenjenek meg a levelek, a szerkesztés
során figyelemmel voltunk az olvashatóságra. A projektek tervezése során
folyamatosan iterálva alakítottunk ki egy egységes arculatot, amely információs dobozokra tagolódik. Ezek jelölik, hogy mik az adózó teendői, hol kaphat
segítséget, milyen szankciókkal szembesülhet. A projektek során főleg ezekben a dobozokban érvényesítettünk különböző viselkedéstudományi meglátásokat, például veszteségelkerülés, következmények láthatóvá tétele, ezen
belül is a hosszabb távú következmények kézzelfoghatóvá tétele.
A függelékekben láthatóak a – projektek során folyamatosan finomított – levéltervek (61. oldal) és a levelek tervezéséhez használt elveket rögzítő segédanyag (73. oldal).

Projektek végrehajtása
A NAV gyakorlatának korábban nem volt része RCT-k végrehajtása, így a pilot
projektek során nem támaszkodhattunk az ilyen módszereket kiszolgáló infrastruktúrára, hanem csak az általános, adózói kapcsolattartáshoz használt eszközökre.
A 2019-es projektek célcsoportjainak meghatározása után az adott projektben
illetékes NAV-os szakterület egyedi lekérdezéseket rendelt belső adattárházakból, amelyeknek az adatait anonimizálva átadta a PM-nek. A véletlen kezelések kiosztását a PM Kutatási Osztálya végezte. Ebből a NAV informatikai
szakterülete megszemélyesített, illetve személyre szabott tartalommal legenerálta a küldendő leveleket a kezelésre kiválasztott adózóknak, majd a levelek a standard eljárás szerint a NISZ rendszerein keresztül az adózók elektronikus tárhelyére kerültek.
A pilot projektek során ez az eljárás jól működött, azonban ez nehezen skálázható nagyobb mennyiségű és gyakoribb tesztelésre, illetve a visszamérések
rendszeresítésére. Például, a fizetési értesítőkben szereplő leveleknek a
szakmai rendszeren kívül történt kiküldése többletmunkát eredményezett az
igazgatóságokon. Az ügyfeleknek küldendő levelek összeállításához használt
rendszerek is rugalmasnak bizonyultak, de felmerültek kisebb nehézségek
összetettebb levelek tervezése során, és a levelekben használt internetes követőkódok alkalmazása sincs integrálva ezekbe rendszerekbe.
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Ezért hosszabb távon javasolt a NAV belső rendszereinek
olyan kialakítása, hogy azokkal egyszerűbb, A/B-teszt
jellegű mérések (ld. 13. oldal) végrehajtását és értékelését könnyen automatizálni lehessen. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy ezek a rendszerek kellően rugalmasak
maradjanak ahhoz, hogy komplexebb, nem automatizálható vizsgálatokat is támogassanak. A projektek rámutattak, hogy vannak olyan kérdések, amelyek vizsgálatához
összetettebb rétegzésre, vagy többlépcsős kiválasztásra
lehet szükség,1 amelyek egyedi szakértői mérlegeléseket
igényelhetnek.
Ennek kapcsán felmerül az is, hogy a NAV honlapjának
folyamatban lévő fejlesztése során érdemes lenne kitérni
a webes A/B-tesztek végrehajtását támogató eszközökre.
A projektek betekintést adtak a NAV honlapján elérhető
anyagok látogatottságára, ezekről részletesebben az
alábbiakban írunk (ld. 20. oldal).

Az ügyfélkapus
levélforgalom
akkora lehet,
hogy abban
elvesznek az
adózókat
támogató
levelek.

Kommunikációs csatornák
A projektekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózókat szólítottunk meg, akikkel az általános eljárás szerint a NAV-os kommunikáció Ügyfélkapun, illetve Cégkapun keresztül zajlik. A projektek rámutattak, hogy ennek a
kommunikációs csatornának jelentős korlátai vannak, de jelenleg nem létezik
olyan alternatíva, amelyen keresztül személyre szabott módon, de nem adott
ügyhöz kapcsolódó kérdésekben el lehetne érni az adózókat.
A projektek során a leveleket az adózóknak csupán 59-73 százaléka nyitotta
meg. Nincs összehasonlítási alapunk arra, hogy a projektek célcsoportjai
(amelyek a legtöbb esetben önfoglalkoztatókra, míg két projektnél KKV-k szélesebb körére terjedtek ki) más állami szervektől kapott leveleket milyen
arányban olvasnak el, illetve az sem ismert, hogy mekkora levélforgalmat
kapnak ezek az adózók a tárhelyükre.

Ilyen lehet többek között a nemteljesítés részletesebb vizsgálata; túlcsorduló hatások vizsgálata, amikor a vizsgálatba vont adózók viselkedése hat egymásra; de elképzelhetőek olyan
projektek is – különösen korábbi tesztek eredményeire építve, azokat folytatva –, amelyekben
időben változó a kezelés típusa, vagy intenzitása.
1
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Az adótitok-szabályozás
szigorú értelmezése miatt
az Ügyfélkapu emailes
értesítőiben nem
jelenhettek meg az adózó
teendői.

A projektek végrehajtása után ugyanakkor
több fórumról is kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy az adózók számára az ügyfélkapus levélforgalom akkora, hogy abban elvesznek a projektjeink adózókat támogató, a
jogkövető magatartásukat elősegítő tájékoztatásai. A projektjeink eredményei viszont azt
mutatják, hogy a levelet megnyitó adózóknál
számottevő viselkedési hatást tudunk elérni.

A tájékoztatások hatásosságát viszont ez nem csak amiatt csökkentheti, hogy
kevesekhez jut el valóban az információ. A projektjeinkben alkalmazott beavatkozásnak az is újszerűsége volt, hogy olyan témákban segítettünk adózókat extra tájékoztatással, amelyekben korábban nem volt általános gyakorlat
közvetlen tájékoztatást, emlékeztetőket, figyelmeztetéseket küldeni. A projektjeink ilyen esetekben javították az adózók jogkövető magatartását – ami a
NAV szempontjából egy rendkívül költséghatékony beavatkozás –, de ez az
adózók szempontjából költséggel jár. Ugyanis olyan adózók is megkapják az
üzenetet, akik az emlékeztető nélkül, önállóan is teljesítenék kötelezettségüket. Vagyis őket feleslegesen terheljük azzal, hogy el kell olvasniuk egy üzenetet az elektronikus tárhelyükön. Egy költség-haszon elemzésben ennek a hatásnak a számszerűsítése nem könnyű. Egyrészről a levelek célzottságának
javításával ez a költség csökkenthető, bár itt is mérlegelni kell, hogy a túl szűk
célzással kimaradnának a kezelésből olyanok, akiken az segíteni tud. Ugyanakkor az egy komoly gátja lenne az ilyen jellegű levelek felskálázásnak és általános bevezetésének, ha a levélforgalom az aktívabb NAV-os kommunikáció
nélkül is már kezelhetetlen mértékű. Ez is mutatja a kommunikációs csatornák jelentőségét. Egyszerűbb, a jelenlegi elektronikus tárhelynél közvetlenebb kommunikációs formák is csökkenthetik ezeket a költségeket, de jelenleg nincsen alternatív kommunikációs csatorna.
Az Ügyfélkapu egy biztonságos portál, amelyen keresztül az állami szervek
akár adótitkot, vagy egyéb bizalmas információt tartalmazó dokumentumokat
is meg tudnak osztani ügyfeleikkel. Az Ügyfélkapura érkező dokumentumokról
az adózók emailcímükre értesítést kérhetnek, azonban ezek az értesítések
bizalmas információt már nem tartalmazhatnak és jellemzően az értesítések
tárgya sem segít abban, hogy milyen ügyben érkezett dokumentum. Könyvelők emellett arra is panaszkodtak, hogy sokszor még azt sem tudják beazonosítani, hogy mely ügyfelükhöz tartozik egy értesítés, de még az Ügyfélkapu
portálon sem minden esetben látják ezt.
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A projektek tervezése során is szembesültünk azzal, hogy az adótitokszabályozás szigorú értelmezése miatt az emailes értesítőkben nem jelenhettek meg olyan információk, amelyek felhívnák az adózók figyelmét arra, hogy
valamilyen adózással kapcsolatos ügyben intézkedniük kell.
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében adótitok az adózást érintő tény,
adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. Ez egy átfogó, nagyon sok szituációt lefedő meghatározás, amely kapcsán az az álláspontunk,
hogy meg kell vizsgálni, mennyiben terjed ez ki a viselkedéstudományi pro-

1. keretes írás: Nemzetközi gyakorlatok kommunikációs
csatornákra
Az adóhatóságok kommunikációjában a viselkedéstudományi elvek
alkalmazása egyre elterjedtebb, azonban Magyarországhoz
hasonlóan ezt sok adóhatóság a hagyományos csatornákon
keresztül, akár még postai levélben is érvényesíti. Találhatunk
azonban példát ennél közvetlenebb csatornák használatára is.
Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is széles körben küld az
adóhatóság SMS-ben emlékeztetőket közelgő bevallási, vagy
fizetési határidőkre, Szingapúrban pedig tartozások behajtására.
Ezekben személyes adatokat nem írnak le, és jellemzően a tárgy
közérthető megnevezésével arra kérik az adózókat, hogy
jelentkezzenek be az elektronikus, biztonságos adózási felületre
valamilyen ügy elintézése érdekében. Az ilyen felületek is lehetnek
célzott üzenetek és figyelmeztetések csatornái; a moldáv
adóhatóság például a személyes ügyintézési felületre való
belépést követően megjelenő felugró üzeneteket használ.
Sajnos a nem védett csatornákat – ahogy Magyarországon is
tapasztalhattuk – kihasználhatják adathalászok (phishing, azaz
megvezető üzenettel személyes információ ellopása). Ezért ezek az
adóhatóságok nagy hangsúlyt fektetnek a bizalom építésére az
adózók felé, és honlapjaikon részletes információt biztosítanak
arról, hogy milyen ügyekben használnak SMS-, email-, vagy
telefonos értesítéseket, hangsúlyozva, hogy a konkrét ügy mindig
csak a védett ügyintézési portálra bejelentkezve végezhető.
Ausztrália, ATO: Current SMS and email activities; Egyesült Királyság, HMRC:
Genuine HMRC contact and recognising phishing emails
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jektekben adott tájékoztatásokra, és mik lehetnek azok a kommunikációs csatornák az Ügyfélkapun kívül, amelyek számításba jöhetnek (ld. 1. keretes írás a
nemzetközi gyakorlatról).
Úgy véljük, hogy az adótitok védelme fontos, és csak az elérhető legbiztonságosabb csatornán keresztül lehet pl. egy adótartozás összegéről, vagy akár a
tartozás tényéről kommunikálni. Azonban úgy véljük, hogy más elbírálás alá
kell esnie annak az információnak, hogy mi a határideje egy, az adózó számára fontos ügynek.
Modern, biztonságos kapcsolatokon alapuló eszközök, például mobilalkalmazások, vagy chat-szolgáltatások segíthetnek azon, hogy az adózókhoz közvetlenebbül eljussanak a jogkövető magatartásukat elősegítő tájékoztatások úgy,
hogy azok egyben biztosítanák az adótitkok védelmét is. Bár ezek nagyrészt az
adózók önkéntes részvételén alapulnának, ami miatt a tájékoztatás nem jutna
el minden olyan adózóhoz, akinek sokat tudna segíteni a közvetlenebb kommunikáció, úgy véljük, hogy fontos szerepet játszhatnak abban, hogy az adóhatóság támogassa az adózók jogkövető magatartását.

Webes látogatások, keresési trendek
A 2019-es projektek során folyamatosan finomított levélformáknak része lett,
hogy az elhelyezett webes linkekhez (tájékoztatók, nyomtatványok, ügyfélszolgálati elérhetőségek) Google Analytics követőkódokat társítottunk, amelyekkel követni lehetett, hogy adott időszakban hányan nyitottak meg egyes
oldalakat, töltötték le ezeket a dokumentumokat (3. táblázat, a követőkódokról ld. 76. oldalt a függelékben). Így vizsgálható volt, hogy az összes olvasó
közül hányan érkeztek az adott oldalra a kiküldött levélben szereplő linken
keresztül. Amennyiben többféle levél került kiküldésre, azt is követni tudtuk,
hogy melyik fajta levélen keresztül hány látogató érkezett. Ez a mérés az
egyedi látogatókat méri anonim módon, így a látogatási statisztikák nem köthetőek össze a végrehajtott beavatkozások hatásával (tehát nem lehet megvizsgálni, hogy pl. ezen anyagok elolvasása hozzájárult-e adott adózó jogkövető magatartásához), de így is hasznos tanulságokkal szolgált.
Figyelembe véve, hogy egy-egy tartalmi elemre a NAV honlapján a látogatások
milyen nagy része érkezett a kampányt követő időszakban a kiküldött levelekből, úgy véljük, érdemes megvizsgálni, hogy a NAV honlapján közzétett
anyagokat hogyan találják meg az adózók. Ezért a NAV honlapjának folyamatban lévő fejlesztése során javasoljuk olyan infrastruktúra kiépítését, amellyel
könnyen lehet mérni (elsősorban A/B-tesztekkel) tartalmi és megjelenésbeli
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3. táblázat: A projektekben kiküldött levelek és az abból érkező webes
látogatások
Kampány

Új típusú
felszólító
levél
adótartozás esetén

Áfabevallás
emlékeztetők

OPGfigyelmeztetés

KIVA
választásának
ajánlása

Emelt
összegű
KATA
ajánlása

10,565

11,565

11,322

73,282

80,698

7,722

6,905

6,705

42,943

54,687

933

-

937

–

562

Megnyitási arány (%)

73

60

59

59

68

Látogató/Megnyitotta (%)

12

-

14

–

1

Kiment levél
Megnyitott levél
Látogatók

Megjegyzés: Az áfabevallási és KIVA-s vizsgálatban nem alkalmaztunk Google
Analytics követőkódokat.

változások hatásosságát. Ezekhez a mérésékhez a projektekben küldött levelekből származó látogatási forgalom változása jó viszonyítási pontot adhat.
Fizetési értesítők
Az egyszerűsített levélben több link is szerepelt, ezek közül a fizetési értesítőkről szóló tájékoztatóra mutató linket vizsgáltuk Google Analytics segítségével. Erre a tartalomra a látogatások a levelek küldését követő hónapban
80 százalékban a leveleinkből érkeztek. A link hagyományos módon és QR
kóddal is szerepelt a levélben (ld. 63. oldal). Ezzel azt vizsgáltuk, hogy mennyire lehet gyakori a levelek papír-alapú olvasása (ha pl. az adózó azt a könyvelőjén keresztül kapja meg). A levelet megnyitók 12%-a letöltötte a tájékoztatót
is. A QR kód használata ennek során csak kis számban fordult elő, a levelet
megnyitók 1,1%-a próbálta meg használni a QR kódot és csak 0,6%-uk töltötte
le ténylegesen a dokumentumot. Ennek az lehet az oka, hogy a felhasználók
többsége elektronikusan olvassa a levelet, így a közvetlen kattintható linkek
használata javasolt a továbbiakban.
KATA
A kampánynak nem csak adózási vonatkozása volt, hiszen az emelt összegű
KATA célja a magasabb társadalombiztosítási ellátás megszerzése, ennek
megfelelően a levélben főleg a Magyar Államkincstár honlapjára mutató lin-
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kek voltak. A levelet megnyitó adózók 1 százaléka kattintott a tájékoztatók
elolvasásáért, az általános levelet kapók magasabb, 1,2 százalékos, a részletesebb, személyes számítást tartalmazó levelet kapók 0,8 százalékos arányban.
Ugyanilyen nagyságrendű felhasználó érkezett a NAV honlapjára is a letölthető nyomtatványokért. A kampány hatására az adózók hasonló arányban léptek
át a magasabb KATA-ba (a részleteket ld. a projekt értékelésénél, 55. oldal), és
feltételezhető, hogy egy részüknek a könyvelőjük adta be a nyomtatványokat.
Emiatt könnyen elképzelhető, hogy a látogatások egy részét inkább csak általános kíváncsiság, a levelek újszerűsége hajtotta. Ezért érdemes lehet összevetni ezeket a látogatási számokat későbbi NAV-os kommunikációból származó adatokkal.
OPG
A levelet megnyitók 14%-a kattintott rá a levélben linkelt részletes tájékoztatóra.
KIVA
Bár a 2017-18-as KIVA kampányokban még nem használtunk Google Analytics
követőkódokat, más módon itt is mértük a kampányhoz kapcsolódó webes
forgalmat.
A KIVA-népszerűsítő levélkampány egy lényeges eltérése a 2019-es projektekhez képest, hogy a levelek kiküldésével párhuzamosan az NGM intenzív sajtókampányt is folytatott, amelyben az adónem előnyeire és a kiküldött levelekre egyaránt felhívta a figyelmet. A tájékoztató levelek
kiküldésére 2017. december 7-én került sor. Az NGM
parlamenti államtitkára ezt megelőzően december 3án, és a kiküldés napján, december 7-én is részletes
A NAV és a
sajtóközleményt adott ki a kampányról és a levelek
kormányzat által
tartalmáról. A hírt egyebek mellett az Origó, a HVG, a
végrehajtott
Világgazdaság és több szaklap is átvette.

kampányok
nagyobb figyelmet
generálnak akkor,
ha az adózók
közvetlen
megkeresésén
alapuló elemeket
is tartalmaznak.
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A Google-keresések nyilvánosan elérhető statisztikái
alapján a „KVIA” szóra való keresések gyakorisági adatai azt mutatják, hogy a 2017-es kampány idején tapasztalt érdeklődés kiugró volt, nagyságrendileg megközelítve az adónem bevezetése idején, 2012-ben tapasztalt szintet.
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1. ábra: A „KIVA” és „KIVA kalkulátor” kifejezések magyarországi trendjei

Megjegyzés: A grafikon a 2012–2019 időszak legmagasabb keresési
aktivitásához viszonyított relatív keresési aktivitást mutatja.

E mellett két érdekesség is kirajzolódik a Google grafikonjából. Egyrészt, hogy
a hatás ebben a keretben erősebbnek mutatkozott az egy évvel korábbi, adónem reformjához kapcsolódó, szintén intenzív sajtókampányénál. A 2017 decemberében mért gyakoriság számottevően meghaladta az egy évvel korábbit,
ami arra enged következtetni, hogy a NAV és a kormányzat által végrehajtott
kampányok nagyobb figyelmet generálnak akkor, ha az adózók közvetlen
megkeresésén alapuló elemeket is tartalmaznak. Emellett szintén szembeötlő,
hogy ezzel együtt az NGM által közzétett társasági adó – kisvállalati adó öszszehasonlító kalkulátor iránti érdeklődés is a többszörösére nőtt 2016-hoz
képest (a kalkulátorra a levelek és a 2016-2017 évi sajtómegjelenések mind
következetesen felhívták a figyelmet).

A projektek utáni visszajelzések
Annak ellenére, hogy egy-egy kampányban több tízezer adózót kerestünk meg
közvetlenül, a kampányok során az ügyfélszolgálatok többletterhelése elenyésző vagy kezelhető mértékű volt. A 2019-es kampányokról elmondható,
hogy a NAV Általános Tájékoztató Rendszerébe a levelek küldését követő időszakban jellemzően néhány tucat telefonhívás érkezett a kampányban küldött
levélre hivatkozva. Emellett néhány igazgatóságtól is érkezett visszajelzés ar-
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ról, hogy őket is megkereste kevés számú adózó valamely kommunikációs csatornán további segítséget
vagy tájékoztatást kérve. A 2019-es projektek körében
A kampányok
a legnagyobb ügyfélforgalom a fizetési értesítők után
során az
keletkezett, ami rövid időintervallumú, erős, de nem
ügyfélszolgálatok
kezelhetetlen mértékű leterheltséget eredményezett
többletterhelése
mind az ügyfélszolgátokon, mind pedig a hátralékkezeelenyésző vagy
lési szakterületen. Ennek kapcsán ugyanakkor meg kell
kezelhető mértékű
jegyezni, hogy ezek az értesítők nem új tájékoztatások
volt.
voltak, hanem egy meglévő értesítési csatornán teszteltünk formai változtatásokat, így ez nem jelentett
többletforgalmat. A KATA-kampányban az ügyfeleket a
Kincstárhoz irányítottuk további tájékoztatásért nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekkel, és itt sem volt érzékelhető többletforgalom az ügyfélszolgálatokon, és
a KATA-sok – a levelekben kiemelt lehetőségként feltüntetett – személyes
adategyeztetésért sem fordultak nagyobb arányban a Kincstárhoz a levelek
küldése után.
A 2017-es KIVA-kampány idején, a levelek kiküldését követő héten a NAV ügyfélszolgálatain és az általános tájékoztató rendszerben is megnövekedett az
adónemmel kapcsolatban érkezett megkeresések száma. A kérdések leginkább a választás feltételeit, módját, illetve határidejét érintették. Sokan érdeklődtek arról, hogy kinek és milyen feltételekkel éri meg leginkább ezt az
adónemet választani. Azok közül, akik a tájékoztató levéllel összefüggésben
telefonáltak, többen megköszönték azt, és jelezték, hogy megfontolják a váltást.
Az ügyfélszolgálatokkal személyesen kapcsolatba kerülő adózók visszajelzései
alapján nem lehet szisztematikusan vizsgálni az adózók elégedettségét a
2019-es pilot projektekben tesztelt újfajta kommunikációról, de kiemelnénk,
hogy többnyire pozitív visszajelzések érkeztek. Néhány adózó konkrét fejlesztési javaslatokat is említett, például dátum feltüntetése a levélen, hogy az
adózók tudják, mikori állapotról szól, vagy a folyószámla-, illetve az adószám,
áfakód és megyekód kiemelése, mert ezek kellenek az ÜCC-n való azonosításhoz.
Az adózási és könyvelői szakma képviselőitől is többnyire pozitív, támogató
visszajelzések érkeztek szakmai fórumokon, illetve informális csatornákon
keresztül is. Több olyan véleménnyel is találkoztunk, mely szerint a NAV
kommunikációjában alkalmazhatna aktívabb, erőteljesebb és közvetlenebb
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eszközöket az adócsalások elleni fellépésben. Ilyenre lehet példa az online
pénztárgépek megfelelő használatára figyelmeztető kampányunk is.
Ugyanakkor voltak olyan szakmai érdekképviseleti szervezetek is, amelyek
bírálták az aktívabb kommunikációt, azt céltalannak, feleslegesnek tartva. A
projektjeink azt mutatják, hogy az újfajta kommunikációval jelentős eredményeket lehet elérni, így a kritikának ezzel a részével nem értünk egyet. Azonban úgy véljük, hogy a kritika egy fő oka valójában az lehet, hogy az Ügyfélkapu levélforgalma már jelenleg is túl nagy, könyvelők számára nehezen kezelhető. Ennek megoldásához az állami szervek elektronikus ügyintézési megoldásainak fejlesztése szükséges. Ezért is javasoljuk a további kommunikációs
csatornák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatát.
Összességében javasoljuk minden jelentősebb kampány, újfajta tájékoztatás,
figyelmeztetés bevezetése, vagy nagyobb átalakítása előtt egy kommunikációs
stratégia kialakítását az ügyfélszolgálatok felkészítésével, hogy a beérkező
kérdésekre megfelelő válaszokat tudjanak adni. A függelékben olvasható a
2019-es kampányaink alatt alkalmazott általános kommunikációs panel (76.
oldal).

Egyszerűsített fizetési értesítés
Beavatkozás célja
A kismértékű adótartozások végrehajtói eszközökkel való behajtása jelentős
költséggel járna a NAV számára. Ezért ezekben az esetekben különösen fontos
lehet az adózóval való megfelelő kommunikáció.
A korábbi évek gyakorlata szerint a 10 000 és 1 000 000 forint közötti tartozással rendelkező adózókat értesíti az adóhatóság, hogy fizessék be tartozásukat. Az értesítő célja, hogy minél többen fizessék vissza tartozásukat a megadott határidőig, egyéb végrehajtási cselekmény nélkül.
A beavatkozás által vizsgált kérdés, hogy a lehetséges-e a fizetési értesítők
formai módosításával növelni az önkéntes befizetéseket.

Célcsoport
A projektbe az értesítők kiküldésének időpontjában 10 000 és 1 000 000 forint közötti tartozással rendelkező egyéni vállalkozókat vontuk be. Hipotézi-
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sünk szerint az egyéni vállalkozók esetében az átlagosnál
fontosabb lehet a levelek értelmezhetősége. 21 005 adózó
szerepelt a projektben.

A kezelés
Az értesítők kiküldésére 2019. június 4-én került sor. Az
adózók véletlenszerűen kiválasztott egyik fele hagyományos, eddig is használt fizetési értesítőt kapott (61. oldal),
míg a másik fele egy újonnan megtervezett értesítőt (63.
oldal). Az új, kísérleti értesítő legfontosabb változtatásai:
•
•
•
•
•
•

A BI levél
67,1%-ról,
1,4 százalékponttal
javította a
tartozásukat
csökkentők
arányát.

a fő üzenet nagy betűkkel kiemelve, a levél elején,
információkérési lehetőségek feltüntetése telefonszámmal, időpontfoglaláshoz linkkel,
jogi hivatkozások helyett a NAV honlapján lévő részletesebb tájékoztatóra mutató link,
QR kódos link,
a nem fizetés lehetséges negatív következményeinek részletesebb bemutatása,
a tartozás tételes bontása adónemek szerint egyszerűsítésre került.

Hatás
Az elküldött értesítőt az adózók 73%-a nyitotta meg. Azok között, akik megnyitották, a levél módosítása 1,4 százalékponttal növelte a tartozásukat csökkentők arányát 67,1%-ról 68,5%-ra. A 10 565 kiküldött új típusú levél miatt körülbelül 115-tel több adózó fizette vissza határidőre a tartozását.
A levélváltoztatás hatására visszafizetett összeg becslése nem magától értetődő, mert a befizetések nincsenek konkrét tartozásokhoz kapcsolva, a levélküldés és a fizetési határidő között új kötelezettségek keletkeznek, amiket
akár be is fizethetnek. Így több változó is szóba jön a többletbefizetés vizsgálatakor: a fizetési értesítőben lévő tartozás összege, az értesítő kiküldése és a
fizetési határidő közti befizetések összege, valamint a számlaegyenleg (tartozás) változása a levélküldés és a határidő között. Ha a fizetési értesítőben
szereplő összeg és a befizetés minimumát használjuk, akkor 8,85 millió forint
a becsült hatás. A másik lehetséges számolási mód, ha az értesítőben szereplő tartozás és a tartozáscsökkenés minimumát alkalmazzuk, ez azonban csak
azon adózók esetében használható, akiknek csökkent az adótartozása a vizs-
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2. ábra A levelek egyszerűsítésének hatása a tartozások csökkenésére a
tartozás értéke szerinti bontásban

gált időszakban. Így 6,9 millió forint adódik. Ha az első számítás szerinti öszszeget használjuk a kihagyott adózókra, a teljes összeg 8,2 millió. Az első számítás esetében azt feltételezzük, hogy az értesítés hatására általában az értesítőben szereplő összeget fizették be, míg a második esetben annyit, amenynyivel csökkent a tartozási egyenlegük. Összegezve: az értesítések egyszerűsítése 7–9 millió forint tartozás határidőre történő megfizetését eredményezte.

A hatás heterogenitása
A levél módosításának különböző alcsoportokra tett hatását az oksági erdők
módszerével számoltuk ki (ld. 2. keretes írás). Az összegszerű teljes hatást és
az adózók számát is e szerint a modell szerint becsültük. Az új típusú fizetési
értesítők visszafizetési arányt növelő hatása az átlagosnál nagyobb,
2,9 százalékpont volt a legalább 100 000 forintos tartozással rendelkezők
esetében, ami jelentősen több a 100 000 forint alatti tartozásúaknál becsült
1,2 százalékpontos hatásnál.
Iskolai végzettség szerint is jelentős különbségek láthatók. A NAV-nak nem áll
rendelkezésére információ az iskolai végzettségről, ezért a KSH munkaerőfelmérése alapján számoltunk az egyéni vállalkozók tevékenységi köre (2 jegyű
TEÁOR) szerinti átlagos iskolai végzettséget. Az iskolaévek számát hozzávetőlegesen becsültük, 8 általános esetén 8 év, szakvégzettség esetén 10 év, érettséginél 12 év, főiskola és egyetem esetén 16, illetve 17 év hosszú tanulmányokat feltételezve. A vállalkozók TEÁOR kódja az adóbevallásokban is rendelkezésünkre állt. Az üzenet egyszerűsítésének hatása egyértelműen nagyobb volt
az átlagosan alacsonyabb iskolázottságú emberek által űzött foglalkozások
esetében.
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3. ábra Alacsonyabban iskolázott adózóknál nagyobb volt az egyszerűsített
levél hatása

Megjegyzés: Egy pont egy tevékenység–átlagos iskolaévek párra mutatja a
fizetési értesítő egyszerűsítésének a határidőre való visszafizetésre tett
hatását.

Tanulságok, következő lépések
A kommunikáció
A NAV kommunikációjának közérthetőbbé alakításával kiegyszerűsítése
sebb, de a költségekhez képest jelentős hatékonyságnövekülönösen fontos
lés, bizonyos esetekben többletbevétel szerezhető. A levelehet a kevésbé
lekben alkalmazott linkekkel el lehet érni, hogy az adózók
könnyen megtalálják a NAV tájékoztató anyagait. QR kódotanult adózók
kat nem érdemes használni az Ügyfélkapura küldött leveesetében.
lekben. A kommunikáció egyszerűsítése különösen fontos
lehet a kevésbé tanult adózók esetében. A NAV kommunikációjának közérthetővé alakítása során érdemes RCT-kkel
mérni az elért változást, és rendszeresen összehasonlítani
a lehetséges alternatívákat. A jövőben is érdemes a változtatásokkal kapcsolatos, ügyfélszolgálatokra beérkező visszajelzéseket monitorozni, részben az
esetleges többletterhelés menedzselése miatt, részben a levelek továbbfejlesztéséhez hasznos javaslatok begyűjtéséhez.
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2. keretes írás: Kezelési hatások heterogenitása
Véletlen kontrollál vizsgálatok átlagos kezelési hatását a kezelési
csoportok kimenete közti átlagok adják meg, amelyek regressziós
modellekkel is megbecsülhetőek. Az átlagos hatáson túl érdekes
lehet, hogy mely alcsoportokban volt magasabb vagy alacsonyabb
a kezelési hatás.
Regressziós módszerrel dolgozva ezt úgy lehet vizsgálni, ha almintákra bontjuk az adatbázist és az almintákra külön-külön futtatjuk
a modellünket. Ehhez hasznos az alanyok kiválasztását rétegezve
elvégezni, ugyanis ekkor a modellek statisztikai hibáját csökkenthetjük. Ennek a módszernek a hátránya, hogy hosszadalmas sok
különböző almintára futtatni a modellt, illetve minél kisebb egy
alminta, annál bizonytalanabbak a becsléseink, annál nagyobbak a
konfidencia intervallumok, könnyen kaphatunk hamis pozitív
eredményeket. Ez sokszor szinte lehetetlenné teszi, hogy összetettebb heterogén hatásokat, például több változó közti kölcsönhatást vizsgáljunk. Egyszerre több változó szerint felbontva a mintát
jellemzően már túlságosan apró almintákat szoktunk kapni.
Az oksági erdő (causal forest) módszer a megadott változók alapján (például: nem, TEÁOR kód, település, előző évi adóbevallás
adatai) az adózókra egyedi hatásbecslést készít. Az oksági erdő
algoritmus a véletlen erdő (random forest) módosított változata.
Míg a véletlen erdő célja, hogy a függő változót (ami lehet például
a tartozás visszafizetése) minél pontosabban előrejelezze, addig az
oksági erdő célja, hogy a kezelésnek (például az értesítő levelek
módosításának) a függő változóra tett hatását becsülje meg minél
pontosabban. A modell egyszeri futtatása után az adózókra egyedi
becslés áll rendelkezésre, így az egyes csoportokban kifejtett átlagos hatást és a hatások eloszlását további modellek futtatása nélkül lehet vizsgálni. A kezelési hatás különböző változók szerinti
bontásával gyorsan és megbízhatóan meg lehet találni, hogy mely
alcsoportokban volt az áltagostól eltérő hatása a kezelésnek. Továbbá vizsgálhatóvá válnak egyes változók parciális hatásai a kezelési hatásra.
Wager, Stefan; Athey, Susan. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. Journal of the American Statistical Association, 2018, 113.523: 1228-1242
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Emlékeztető áfabevallási határidőre
Beavatkozás célja
Évente mintegy 140 ezer – elsősorban alacsony forgalmat lebonyolító – adózónak kell éves áfabevallást beadnia. Ez a kötelezettség előre ismert, évek óta
ugyanaddig a határidőig kell megtenni, mégis alacsony a teljesítési arány. Az
adózók kevesebb mint fele adta be időben ezt a bevallását az utóbbi években.
A mulasztás miatt az adózók bírságolhatóak, azonban ez a NAV számára is
erőforrás-igényes és a jelenleg érvényes stratégiai irányok is az együttműködés más eszközökkel való elősegítését helyezik előtérbe.
A korábbi évek gyakorlata szerint a határidő után 10 nappal ellenőrizték a
teljesítést. Ezek után általános, központi folyamatok szerint az adózók nem
kaptak emlékeztetőket, azonban egyes igazgatóságok egyedi módon foglalkoztak ezekkel az ügyekkel. Ezek hatásosságának mérésére azonban nem került sor szisztematikusan.
Ebben a projektben azt teszteltük, hogy javítható-e a beadási hajlandóság
könnyen automatizálható, előzetes emlékeztetőkkel.

Célcsoport
A 2018-as adóévről éves áfabevallásra kötelezett egyéni vállalkozókat, mintegy 20 ezer főt választottunk ki a projektre.

A kezelés
A beavatkozás egy, az áfabevallás határideje előtt egy héttel kiküldött emlékeztető üzenetből állt. Ebben röviden, közérthetően felhívtuk az adózók figyelmét a közeledő határidőre, és pontos utasításokat adtunk, hogyan tudják
teljesíteni a kötelezettségüket (linkkel a szükséges nyomtatványokra), vagy
hogyan tudnak segítséget kérni a NAV ügyfélszolgálatán (telefonszámmal és
az ügytípushoz használt menüponttal).
A projektben a semmilyen levelet nem kapó kontroll csoport mellett két levéltípust teszteltünk (ld. 19. ábra, 20. ábra, 21. ábra, 65. oldaltól). Az általános
levél csak a fenti figyelmeztetést és információkat tartalmazta, míg a személyre szabott levélben az adózó korábbi viselkedésétől függőn kétfajta üzenet
volt.
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A kezelést véletlen, rétegzett minta alapján szabtuk ki, régió, szakma és korábbi viselkedés szerint rétegezve. 2 Minden rétegben azonos valószínűséggel
osztottuk ki a kezelési típusokat, a 2018-ban alapított, vagy először ekkor áfázó egyéni vállalkozók ½-½ arányban kerültek általános levél, vagy kontroll
alá, mindenki más pedig ⅓-⅓-⅓ valószínűséggel az általános levél, személyes levél és kontroll alá. A leveleket az adózó mellett az állandó képviselője
is megkapta.

Hatás
A levelet nem kapó kontrollcsoportban a teljesítési arány 75 százalék volt, ehhez képest a levelet megnyitók a levelek hatására 5,1 százalékponttal nagyobb
valószínűséggel adták be időben a bevallásukat. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy ez nem azonos a kezelt és kontroll csoportok közti különbséget
leíró 3,1 százalékpontos átlagos hatással (ld. 3. keretes írás). A bevallási határidőig az adózóknak csak a 60 százaléka nyitotta meg az értesítéseket, vagyis
sokan meg sem kapták a kezelést. Mindkét mutató fontos a projekt értékeléséhez. A beavatkozás teljes hatását az utóbbi írja le (mennyivel több adóbevallás érkezett be), míg az előbbi azt mutatja meg, hogy a beavatkozás milyen
viselkedésváltozást tud elérni azoknál, akik megnyitják a levelet. Ebben a projektben a levelet meg nem nyitó kezelt adózók teljesítési aránya alacsonyabb
volt, mint a kezelést nem kapó kontrollcsoporté, ami arra utal, hogy az ügyfélkapus értesítéseiket nem olvasó adózók kevésbé jogkövetőek. Ezért ez a projekt látványosan szemlélteti a két mutató közti különbséget, és azt is, hogy
miért fontos kérdés a levelek meg nem nyitásának kezelése egy instrumentális változós megközelítéssel (3. keretes írás).
Ugyanakkor a bevallási határidő után, de az azt követő tízedik napon futtatott
NAV-os teljességvizsgálatot megelőző időszakban is még sokan olvasták a leveleket és a kezelt adózók a kontrollcsoportnál nagyobb arányban adták be a
bevallásukat. Az elemzést erre az időszakra kiterjesztve 5,8 százalékpontos
viselkedési hatást találunk a kezeltek körében. Így a beavatkozás főként az
adózók ténylegesen jogkövető magatartását segítette elő, de volt ahol a bevallások kicsit késedelmes beadásához járult hozzá.

A sok új KATA-s adózó miatt a korábbi viselkedés szerint csak szja-s egyéni vállalkozóknál
rétegeztünk, a KATA-soknál csak régió és ágazat szerint.
2
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3. keretes írás: Levelek meg nem nyitásának kezelése
Ha a vizsgálat során egy új levelet küldünk ki, akkor a kontroll csoport mindig az, akik nem kapnak levelet. Ha a kontroll csoporttal
azokat hasonlítjuk össze, akiknek küldtünk levelet, akkor egy torzítatlan becslést kapunk a levél hatásáról.
A tapasztalat alapján jelentős azoknak a száma, akik megkapják a
levelet, de nem töltik le az Ügyfélkapuról – és meg is lehet mondani, pontosan kik ők. Akik nem látják, azokra biztosan nem hat a levél, így valójában arra lennénk kíváncsiak, miként hat a levél azokra, akik meg is nyitják. Ha csak a levelet megnyitókat hasonlítjuk a
kontroll csoporthoz, akkor torzított eredményt kapunk, mert nem
vesszük figyelembe, hogy a kontroll csoportban is vannak olyanok,
akik nem nyitották volna meg a levelet, ha kaptak volna.
A problémát az instrumentális változók módszerével lehet kiküszöbölni. A módszer lényege, hogy egy olyan változót (instrumentumot) vonunk be a becslési folyamatba, amely közvetlenül nem függ
össze az eredményváltozóval. Ha ennek ellenére találunk kapcsolatot az instrumentum és az eredményváltozó között, akkor ezt
csak az eredeti magyarázó változón keresztüli közvetett hatás magyarázhatja. Esetünkben a levélküldés változóját alkalmazva instrumentumként képesek vagyunk a levélnek a megnyitáson keresztül történt hatását megbecsülni. Véletlen teszt esetén a hatás egy
egyszerű számolás eredményeképpen jön ki: a megnyitók arányának reciprokával kell beszorozni az összes levelet kapott adózó és
a kontroll csoport összehasonlításából számolt hatást, mert a nem
megnyitók esetében a hatás 0.
Hogy a becslés torzítatlan legyen, a nem megnyitók esetében a hatásnak valóban 0-nak kell lennie. Ez sérülhet, ha az adózó releváns
viselkedését az email címére kapott értesítő az Ügyfélkapus üzenetről befolyásolja akkor is, ha végül az üzenetet magát nem olvassa el. Ilyenkor a valós hatást alulbecsüljük. Mivel jelenleg az
emailes értesítők információtartalma minimális, ezért nem számítunk jelentős torzításra, de a későbbiekben is érdemes figyelemmel lenni erre az eshetőségre.
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4. ábra: A bevallási emlékeztetők hatása a határidőig és a határidőt követő
egy héttel

Megjegyzés: A pontok a becsült hatásokat, a körülöttük lévő intervallumok a
statisztikai modellek 95 százalékos konfidenciaintervallumait jelzik. Az 1.
panel a tovaterjedési hatások nélkül becsült alap eredményeket mutatja (ld.
3. keretes írás), a 2. panel pedig figyelembe veszi a könyvelői tovaterjedő
hatásokat is (ld. 4. keretes írás). Ebben az esetben a megnytás hatása nem
vizsgálható.

A levelekben leírt információkat az adózók továbbadhatják, így a kezelés nem
korlátozódott a címzettekre. Ennek a hatásnak a vizsgálata amellett, hogy
szakpolitikailag is releváns tanulsággal szolgálhat, módszertani szempontból
is fontos. Ha léteznek ilyen tovaterjedő hatások, akkor egy véletlen kontrollált
vizsgálatban a kezelt és kontroll csoportok kimeneteinek egyszerű összehasonlítása nem ad torzítatlan eredményt (ld. 4. keretes írás).
A kezelés hatásának lehetséges továbbterjedési módjai közül a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt tudtuk megvizsgálni, hogy hatottak a levelek
azokra az adózókra, akik nem kaptak kezelést, de az állandó képviselőjük ügyfélkörében volt kezelt adózó. Az eredmények azt mutatják, hogy ennek a
könyvelői-adótanácsadói csatornának komoly szerepe lehet a jogkövető magatartás elősegítésében. A túlcsordulást is figyelembe véve a kezelés közvet-
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len hatása 3,1 százalékpontról 3,6 százalékpontra emelkedik.3
Ekkor ugyanis a kezelteket a sem közvetlenül, sem közvetetten
nem kezeltekhez hasonlítjuk. A túlcsordulási hatás viszont statisztikailag nem szignifikáns. A határidő utáni egy héttel együtt
vizsgálva ugyanezt, 5-6 százalékpontos közvetlen, és ekkor már
statisztikailag megbízható, 3,9 százalékpontos közvetett hatást
kapunk.4 A projekt arra nem ad lehetőséget, hogy megvizsgáljuk
ennek a csatornának a jellegét, de erre magyarázat lehet, hogy
vannak adózók, akik másképp reagálnak a nem adóhivataltól
érkező adózási információkra, illetve az is lehetséges, hogy a
könyvelők körében is hatásos lehet emlékeztetők küldése.

A NAV számára
fontos mutató
lehet az
adózóknak
küldött levelek
megnyitását
követni.

Összességében a becsléseink azt mutatják, hogy a beavatkozás
közvetlen és közvetett hatására több mint 600 adózó adta be
időben a bevallását, akik a levelek hiányában nem tették volna
ezt.

A hatás heterogenitása
A rétegzett mintának köszönhetően könnyen és alacsony statisztikai hiba
mellett tudjuk felbontani a hatásokat. A legerősebb eltéréseket a levelek hatásában a múltbeli viselkedés szerinti bontásban láthatunk. A korábban mulasztó adózóknál volt a legnagyobb hatás, ugyanakkor fontos eredmény, hogy
a levelek az újonnan alapított, és a korábbi években szabályszerűen teljesítő
adózók körében is javították az időre teljesítést. Kisebb területi különbségeket is megfigyelhetünk, a korábban rosszabbul teljesítő közép-magyarországi
adózók körében volt a legnagyobb hatása a leveleknek.
Az általános és személyre szabott levelek között is találtunk kisebb, bár statisztikailag nem szignifikáns különbséget. A projektben résztvevő összes adózóra vizsgálva az általános levelek 6,2 százalékponttal, az adózókat a múltbeli
viselkedésükre is emlékeztető személyre szabott levelek 5,5 százalékponttal
emelték a bevallási valószínűséget. Hasonló nagyságrendű különbségeket
láthatunk egyes alcsoportokon belül is. Ugyanakkor a két levéltípus pontbecslései közti különbségek statisztikailag nem szignifikánsak (ld. 5. ábra az öszA túlcsorduló hatások figyelembevétele mellett nem lehetséges a kezelés hatását a kezeltekre vizsgálni, csak a teljes hatásokat.
4
A projekt nem ennek a túlcsorduló hatásnak a vizsgálatára lett tervezve, és a közvetlen, csak
a könyvelőn keresztül potenciálisan kezelt adózóknál alacsony az esetszám, így ezeket a
becsléseket szélesebb konfidenciaintervallumok övezik.
3
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5. ábra: Az áfabevallási emlékeztető levelek hatásai a teljes célcsoportban
és a múltbeli viselkedés szerint bontva

Megjegyzés: Az oszlopok az adott csoporton belül kezelésben nem részesült
adózók átlagos teljesítési arányát mutatják. A pontok a becsült hatásokat, a
körülöttük lévő intervallumok a statisztikai modellek 95 százalékos
konfidenciaintervallumait jelzik.

szeérő konfidenciaintervallumokkal), vagyis ebből az RCT-ből nem lehet megállapítani, melyik változat hatásosabb.

Tanulságok, következő lépések
A beavatkozás rendkívül alacsony költsége ellenére jelentősen javította a bevallás időben beadásának valószínűségét. Emiatt javasoljuk megfontolni, hogy
a NAV általános gyakorlatának részévé váljon az emlékeztető üzenetek küldése az adózói kötelezettségek határideje előtt. Különösen az olyan esetekben
lehet jelentősége, mint ebben a projektben, amikor egy ritkán felmerülő kötelezettségre figyelmeztettük az adózókat. Ezeknek a területeknek a meghatározásához javasoljuk további RCT-k alkalmazását és a bevezetett emlékeztetőknél is javasoljuk, hogy rendszeresen folyjanak – a megszólított adózóknak
csak kis részét érintő – tesztek a beavatkozás hosszabb távú hatásosságának
mérésére.
Ugyancsak további méréseket igényelhet az ilyen beavatkozások optimális
idejének meghatározása. A levelek hatásának nagy része a bevallási határidő
előtt jelentkezett, de volt hatás a határidő után is. Így felmerül az a kérdés,
hogy mikorra érdemes az üzeneteket időzíteni. Ez az egyes adózói kötelezettségeknél eltérhet, de a korai üzenetek veszélye, hogy azok hatása sokkal
gyengébb, ha az adózók halogatni szokták kötelezettségeik teljesítését. Egy
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késői üzenet hatásának jelentős része viszont lehet, hogy
csak határidő utáni teljesítésben jelenik meg. Ennek kapcsán mérlegelni szükséges, hogy a NAV és az adózók számára mennyire költséges a késés. Elképzelhető, hogy egyes
esetekben inkább a NAV-os folyamatokat indokolt úgy megszervezni, hogy kisebb késések ne járjanak adózói szankcióval.
Hosszabb távon itt is felmerül, hogy az önkéntes jogkövetés
elősegítésének elengedhetetlen részei az adóhatóság elektronikus szolgáltatásai. Az áfabevallások kapcsán az adminisztratív terheket egyszerűsíthetik az e-számlákból automatikusan kiajánlott bevallások. Azonban ezen adózói ellenőrzésének és jóváhagyásának szükségessége miatt az
emlékeztetők várhatóan továbbra is releváns eszközök maradnak.

Könyvelőkkel,
adótanácsadókkal
való
kommunikációnak
is fontos szerepe
lehet a jogkövető
magatartás
elősegítésében.

A projektben a levelet nem olvasó adózók teljesítési aránya rosszabb volt,
mint a kezelést nem kapó kontrollcsoporté. Ez arra utal, hogy a NAV számára
fontos mutató lehet az adózóknak küldött levelek megnyitása.
Ebben a konkrét projektben, még azt is figyelembe véve, hogy a maguktól is
jogkövető adózók számára az értesítések felesleges terhet jelentenek, úgy
véljük, hogy javasolt az emlékeztető üzeneteket széles körben küldeni, ugyanis még azoknál az adózóknál is számottevő hatása volt, akik a korábbi években időben teljesítettek. A későbbiekben, a tapasztalatok függvényében érdemes az emlékeztetők célzottságát időnként felülvizsgálni.
A projekt azt mutatja, hogy az emlékeztető küldése önmagában nagyban hozzájárult a jogkövető magatartás elősegítéséhez, míg az üzenet megfogalmazásának általában nem volt jelentősége. Ugyanakkor meg lehet vizsgálni az üzenetek finomítási lehetőségeit, és azok célzását, ugyanis különböző adózói
csoportok másképpen reagálhatnak. Emiatt javasoljuk a nemzetközi gyakorlatban széles körben tesztelt viselkedéstudományi megfontolások – pl. reciprocitás – további projektek keretében történő beépítését az üzenetekbe. Ezektől már nem várhatóak olyan jelentős hatások, mint az emlékeztető bevezetésétől, de az üzenetek finomhangolása könnyen és alacsony költséggel megvalósítható.
A projekt rávilágított arra is, hogy a könyvelőknek, adótanácsadóknak milyen
szerepe lehet a jogkövető magatartás elősegítésében. Mivel ennek a projektnek e kérdéskör vizsgálata nem volt célja, csak szűk, nehezen általánosítható
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tanulságokat tudunk levonni, de javasolt további, kifejezetten a könyvelők
szerepére fókuszáló projektekben tovább vizsgálódni. Ennek a területnek a
feltérképezése egy-egy BI-beavatkozás hatásosságának javításán túl is számos tanulsággal járhat mind az adóadminisztráció, mind az adópolitika eszközeinek fejlesztése szempontjából. A könyvelői kapcsolatokat közvetlenül
figyelembe vevő teszten belül mérni lehet annak a hatását, hogy milyen csatornákon terjednek információk könyvelői ügyfélkörökön belül, illetve mikor
érdemes közvetlenül a könyvelőket megkeresni.

4. keretes írás: Túlcsorduló hatások kezelése
A pilotban megvalósított RCT-k többsége az adózókat tájékoztatta
valamilyen számukra releváns információról. Egy ilyen beavatkozásnál a meg nem nyitás mellett egy másik probléma is felmerülhet, ami miatt az alanyok a véletlenül kiosztott kezeléstől eltérő
kezelésben részesülnek. Az adózók az olvasott információt továbbadhatják, ami így befolyásolhatja más, a vizsgálatban részt vevő
adózók viselkedését. A véletlen kísérletek alapvető feltevése, hogy
az alanyok egymástól függetlenek, így túlcsorduló hatás mellett a
becsléseink nem lesznek torzítatlanok.
A projektjeinkben ilyen túlcsorduló hatás lehet, hogy egy kezelt
adózó könyvelőjének a többi ügyfeléhez is eljut a levél tartalma. A
legjobb gyakorlat ilyen esetekben az RCT megtervezése során figyelembe venni a potenciális túlcsorduló hatásokat. Lehet a könyvelői hatásoknál könyvelők között randomizálni, és a kiválasztott
könyvelők összes ügyfelének levelet küldeni. Ha szét akarjuk választani a közvetett és közvetlen hatásokat, akkor alkalmazhatunk
kétszintű kiválasztási eljárásokat is, amely során biztosítjuk, hogy
ne csak az adózók, de a feltételezett túlcsordulási csatornát megfogó csoportok (egy-egy könyvelő ügyfélköre) körében is véletlen
legyen a kiválasztás.
Projektjeinknél erre nem volt lehetőség, de utólag is meg lehet
becsülni a tovacsorduló hatásokat bizonyos esetekben. Ehhez
nincs általános recept, itt Aronow és Samii (2018) módszerét követtük.
Aronow, Peter M.; Samii, Cyrus (2018): Estimating average causal effects under general
interference, with application to a social network experiment. arXiv:1305.6156.
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Figyelmeztetés online pénztárgép használóknak
Beavatkozás célja
A pénztárgépek NAV-val való adatkapcsolatának célja a szorosabb és hatékonyabb ellenőrzés, a gazdaságfehérítés. Az online pénztárgépek bevezetésekor
az érintett cégek értékesítése jelentős mértékben nőtt,5 amit fehéredési hatásnak tekintünk. Kérdés, hogy az elrettentő hatás hosszabb távon megmaradt-e.
A NAV korábban nem küldött általános vagy adózóra szabott üzeneteket a betartandó szabályokról. A projekttel azt vizsgáltuk, hogy intenzívebb közvetlen
kommunikációval növelhető-e a bevallott értékesítés.

Célcsoport
Az online pénztárgépes cégek közül egy olyan szűkebb csoportot választottunk ki, amelynél az átlagosnál nagyobb és viszonylag homogén hatásra számítottunk:
•
•
•

utóbbi időszakban folyamatosan működő, adatokat küldő OPG,
adóteljesítmény kategória 7, 8 vagy 9 (kisebb cégek). 6
kiskereskedelem és vendéglátás (TEÁOR 4711 és 5610).

A célcsoport 22 208 értékesítési helyet tartalmazott, amelyeket 16 172 cég működtetett.

A kezelés
A megfigyelés egysége az értékesítési hely volt, azonban a kezelési egység,
akiknek levelet lehet küldeni, a cégek. A célcsoportban szereplő cégek véletlenszerűen kiválasztott 70%-ának küldtünk egy általános figyelmeztető levelet, amelyben felhívtuk a figyelmüket rá, hogy minden értékesítést be kell ütLovics, Gábor, et al. The Effect of the Introduction of Online Cash Registers on Reported
Turnover in Hungary. Magyar Nemzeti Bank, 2019., https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-op-137final-1.pdf
6
Az adózó eddigi tevékenysége során az évi átlagos bevallott összes adót nevezzük adóteljesítménynek. Az adóteljesítmény számítási módját a 465/2017 (XII. 28.) kormányrendelet határozza meg, a NAV minden évben új kategóriahatárokat szab meg.
5
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niük a pénztárgépbe, és hogy a NAV folyamatosan monitorozza a beküldött
adatokat (22. ábra, 68. oldal). A levél címében kiemelve szerepelt a fő üzenet,
és linkek mutattak a NAV honlapján elérhető részletesebb tájékoztatókra. Leírtuk, mely adatokat figyeli a NAV, és hogy mik a lehetséges negatív következményei a csalásnak. A levelek 2019. április elején kerültek kiküldésre.

Hatás
A kiküldött leveleket az adózók 59%-a nyitotta meg, és a megnyitóknak a 14%a töltötte le a levélben linkelt tájékoztatót az online pénztárgépek használatáról. A levelek hatását annak figyelembevételével számoltuk, hogy csak azok
viselkedését befolyásolhatta, akik letöltötték (32. oldal). Az összes kiküldött
levélre számolható átlagos hatások ennek megfelelően a bemutatottaknál
alacsonyabbak.
Azoknál az adózóknál, akik megnyitották a levelet, április hónapban a kiadott
nyugták számának átlagosan 3,6%-os, az értékesítésnek 5%-os emelkedését
figyeltük meg. A becslésekben jelentős a bizonytalanság és az igazán kis hatások megtalálására nem volt alkalmas ez az RCT. A becslések pontossága jövőbeli vizsgálatokban nagyobb célcsoport kijelölésével növelhető. Májusban
már nem találtunk szignifikáns eltérést a kezelt és a kontroll csoportok kö6. ábra: Az OPG-s figyelmeztető levél hatása

Megjegyzés: A pontok a becsült hatásokat, a körülöttük lévő intervallumok a
statisztikai modellek 95 százalékos konfidenciaintervallumait jelzik.
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5. keretes írás: Idősoros adatok elemzése
Bizonyos esetekben nem elegendő annak vizsgálata, hogy egy
adott időpontig milyen változás következett be, hanem kíváncsiak
vagyunk a hatás időbeli eloszlására is. Ilyenkor a következő szempontokat fontos végiggondolni még a teszt előtt:
•
•
•

Milyen időpontot, alaphelyzetet választunk viszonyítási
pontként? Valamelyik havi értéket? Az előző évi átlagos értéket?
Milyen időtartamokra aggregáljuk az adatokat? Hónapokra,
hetekre, napokra?
Milyen időtávon vizsgáljuk a beavatkozás hatását? Mi számít
rövid távnak és hosszú távnak?

Az online pénztárgépekkel kapcsolatban küldött értesítők esetében
havonta összegzett adatokat használtunk. A viszonyítási pont a
kontroll csoportban szereplő cégek azonos havi értékesítése volt.
Két hónapos időtávon vizsgáltuk a hatásokat, áprilisi és májusi hatást becsültünk.
zött.
A levelek hatását érdemes a helyszíni ellenőrzések hatásához viszonyítani.
Előzetes eredmények szerint a helyszíni ellenőrzések az ellenőrzés hónapjában átlagosan 15%-kal növelik a nyugták számát, és 16%-kal a nyugták értékét
a célcsoportban, és ez a hatás több hónap alatt, fokozatosan mérséklődik.
Ezek a hatások jelentősen nagyobbak a figyelmeztető levelek hatásánál, de a
költségük is jelentősen magasabb, így a figyelmeztető levelek hatékony kiegészítői lehetnek az ellenőrzéseknek.

A hatás heterogenitása
A legnagyobb különbséget a hatásban különböző alcsoportok között akkor
látunk, amikor a korábbi helyszíni ellenőrzések és eredményeik szerint bontjuk szét a vizsgált cégeket. A helyszíni ellenőrzések adatai 2017-től kezdve
álltak rendelkezésünkre.
Azokra a cégekre, melyeknél volt helyszíni ellenőrzés a levél kiküldését megelőző két évben, és nem történt megállapítás, tehát az ellenőr szabályszerűnek találta a működést, a figyelmeztető levélnek gyakorlatilag nem volt hatá-
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7. ábra: Figyelmeztető levél 2019. áprilisi hatása az értékesítésre a korábbi
ellenőrzések szerinti bontásban

Megjegyzés: A pontok a becsült hatásokat, a körülöttük lévő intervallumok a
statisztikai modellek 95 százalékos konfidenciaintervallumait jelzik.

sa. Ellenben azoknál a cégeknél, amelyeknél nyugta nem adás miatt sor került
megállapításra, a figyelmeztető levél olvasásának megdöbbentően magas hatása volt, az április során beütött nyugták értéke átlagosan 45%-kal nőtt. (A
becslés bizonytalansága jelentős az alacsony elemszám miatt.) Az átlagos hatáshoz hasonlóan a levélnek a májusi nyugtakibocsátásra már nem volt mérhető hatása egyik csoportban sem. A nem ellenőrzött cégek esetén a teljes
átlagos hatáshoz közeli hatás mérhető, tehát lehetnek köztük csaló és nem
csaló cégek is.
A minta szektor szerinti bontása azt mutatja, hogy mind a figyelmeztető levél,
mind a helyszíni ellenőrzés hatása magasabb a vendéglátás szektorban, mint
a kiskereskedelemben. Ugyanígy, az online pénztárgépek bevezetésének is a
vendéglátóipari cégeknél volt nagyobb hatása. Tehát több különböző eredmény is azt erősíti meg, hogy a teljes értékesítés arányában nézve az eltitkolt
értékesítés tartósan magasabb a vendéglátásban dolgozó cégeknél, mint a
kiskereskedelemben.
A becslések azt mutatják, hogy a helyszíni ellenőrzéseknek és a NAV direkt
kommunikációjának is jelentős hatása van az online pénztárgépes cégek adóelkerülésének mértékére. Azonban a hatás csak ideiglenes, az adócsalásra
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8. ábra: Figyelmeztető levél és helyszíni ellenőrzés hatása az értékesítésre,
szektor szerinti bontásban, az első hónapban

Megjegyzés: A pontok a becsült hatásokat, a körülöttük lévő intervallumok a
statisztikai modellek 95 százalékos konfidenciaintervallumait jelzik.

hajlamos adózók egy idő után visszatérnek a „szokásos” mértékű adóelkerüléshez.

Tanulságok, következő lépések
Az online pénztárgép használókkal való rendszeres adóhatósági kommunikáció elősegítheti bizonyos cégek fehéredését. Különösen a helyszíni ellenőrzéseken megbukott cégekkel érdemes rendszeresen kommunikálni, az újabb
lehetséges ellenőrzés érzetét fenntartani. Bár a figyelmeztető levelek hatásossága alacsonyabb, mint a helyszíni ellenőrzéseké, de alacsony költségük
rendkívül hasznos kiegészítő eszközzé teszi őket. Igazán eredményessé akkor
válhat ez a módszer, ha fejlesztjük az online pénztárgépekből származó adatokon alapuló kockázatelemzést, és hozzá igazítjuk a figyelmeztető levelek
alkalmazását, és az ellenőrzési gyakorlatot is. Érdemes a tranzakció szintű
adatokat megvizsgálni azon cégek esetében, amelyeknél helyszíni ellenőrzés
során nem adtak nyugtát, hogy jobban megértsük az adóelkerülés időbeli dinamikáját és az adócsaló cégek reakcióját a kiküldött üzenetekre. Egy ilyen
kutatás jelentősen segítheti egy, az online pénztárgépes adatokat a jelenleginél részletesebben felhasználó kockázati modell kidolgozását.
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KIVA népszerűsítő kampány
Beavatkozás célja
A kisvállalati adó (KIVA) a KKV szektor széles rétegének nyújt valódi, egyszerű
és előnyös adózási alternatívát. Az adónem 2013-as bevezetésének elsődleges
célja az volt, hogy a hagyományos adózáshoz képest kedvezményes, egyszerű
és növekedésbarát adózási környezetet teremtsen a növekedési potenciállal
bíró, foglalkoztató kisvállalkozások számára. A KIVA vonzerejének egyik kulcsa, hogy az adóalapot pénzforgalmi szemléletben határozza meg, ami egyrészt egyszerűsíti az adóalap-meghatározást, másrészt rendkívüli módon ösztönözi a beruházásokat, hiszen a vállalkozásba visszaforgatott jövedelem így
adómentes. A pénzforgalmi szemlélet azonban a magyar adózásban teljesen
újszerű, ami a bevezetése során jelentős nehézségeket okozott. Az első évek
tapasztalatai alapján az adónem szabályozása 2017-től gyökeresen átalakult,
számottevően egyszerűsödött, illetve szélesebb kör számára vált elérhetővé.
Az átalakítás (és a hozzá kapcsolódóan 2016-ban megvalósított sajtókampány
és NAV-kiadványok) sikerességét egyértelműen bizonyította, hogy az adónemet választó cégek száma 2016-ról 2017-re 2,3-szorosára nőtt, ugyanakkor a
2017-es létszám még mindig számottevően elmaradt az adónem választására
jogosultak, illetve az áttéréssel várhatóan jól járók számától.
2017 őszén a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM, a Pénzügyminisztérium
jogelődje) egy olyan, adózók közvetlen megkeresésén alapuló népszerűsítő
kampány megvalósítása mellett döntött, amely egyúttal lehetővé teszi annak
vizsgálatát, hogy az adózók személyre szabott, direkt tájékoztatása mennyiben hatékonyabb az általánosan elérhető tájékoztató és népszerűsítő anyagoknál. A 2017-ben végrehajtott kampány bizonyos módosításokkal 2018-ban
és 2019-ben is megismétlésre került. Ebben a szakaszban a 2017-es beavatkozás eredményeit ismertetjük.

Célcsoport és kezelés
A projekthez a társasági adóalanyok két csoportját (a továbbiakban: célcsoportok) határolta le a NAV, az NGM által kidolgozott kritériumrendszer alapján.7 Mindkét csoportra teljesült, hogy tagjaik a törvényi korlátok figyelembe-

A kampány eredeti koncepciója szerint csak egy célcsoport került volna meghatározásra, és
ezt daraboltuk volna 3 részre (általános levelet kapók, számolt levelet kapók és kontroll cso7
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vételével jogosultak voltak a KIVA választására, és hogy az áttérés a NAV-nál
rendelkezésre álló legfrissebb (2016. adóévre vonatkozó) adóbevallási adataik
alapján várhatóan meg is érte nekik. A KIVA választásának előnyösségét a
kampány során úgy határoztuk meg, hogy az adózó 2016-os pénzügyi tényadatait alapul véve hasonlítottuk össze a hagyományos adózás, és a KIVA 2018ban hatályos paramétereivel számított adókötelezettségeket. Másképpen, a
KIVA 2018-ra kalkulált előnye akkor volt helytálló, ha a cég pénzügyi mutatói a
2016. évi értékektől érdemben nem mozdultak el. 8
A két célcsoport leválogatási kritériumai egyébként is hasonlóak voltak, de az
egyik célcsoportban valamivel szigorúbb feltételeket határoztunk meg annak
érdekében, hogy ide csak olyan cégek kerüljenek, amelyeknek nagy biztonsággal érdemi adóelőnyt jelentene az áttérés. A továbbiakban ezt a csoportot
nevezzük első célcsoportnak.
A szigorúbb illetve enyhébb feltételrendszer szerint leválogatott célcsoportokat a NAV véletlen módszerrel két-két részre osztotta fel. A célcsoportokon
belül a cégek 90 százaléka részesült kezelésben. Az első célcsoportban ennyien kaptak ún. számolt levelet, míg a fennmaradó 10 százalék általános levelet
kapott; a második célcsoportban pedig ennyien kaptak általános levelet, míg
a fennmaradó 10 százalék semmit sem kapott.

port). Ugyanakkor sajnos a lehatároláshoz meghatározott feltételrendszer szigorúságából
adódóan a kapott elemszám a vártnál lényegesen alacsonyabb lett, míg a kampánynak nem
csak az elemzés, de a széleskörű tájékoztatás is célja volt. A problémát úgy orvosoltuk, hogy
elengedtünk néhány feltételt, és az így bevonható további adózókból képeztük meg a 2. célcsoportot. Az enyhített leválogatási módszertan mellett még mindig képesek voltunk kiszámítani a cégek várható adómegtakarítását, de az első csoporthoz képest gyengült a várható
adóelőny. Ennek tudatában a második célcsoport tagjai közül senki sem kapott számolt levelet, ugyanakkor a kezelések két célcsoporton belüli kiosztása biztosította a hatások páronkénti összehasonlíthatóságát.
8
A KIVA koncepciójának sajátossága, hogy a vállalkozás profitja csak akkor adózik, amikor azt
kivonják (jellemzően osztalékként kifizetik) a cégből, így a tárgyévi kötelezettség a vállalkozás
ezzel kapcsolatos döntésén is múlik. A kötelezettség modellezésénél azzal számoltunk, hogy a
cégek a tárgyévben keletkezett profitjukat teljes egészében kifizetik osztalékként, azaz a KIVA
összegére felső becsléssel éltünk. Tekintettel arra, hogy hosszú távon feltételezhető, hogy a
profit kifizetésre kerül, megítélésünk szerint ezzel a módszerrel kaphatjuk a valósághoz legközelebb álló képet a különböző adózási módok összehasonlításakor.
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4. táblázat: A célcsoportok lehatárolási kritériumrendszere
Kritérium célja

Inaktív adózók kizárása
Hiányos/hibás adózói
rekordok kizárása

Foglalkoztatottak
nélküli vállalkozások
kizárása

Belépési feltételek
valószínűsíthető
teljesülésének
biztosítása
Modellezési
szempontból problémás
adóalanyok kizárása

KIVA választásának
feltételezhető
előnyössége

1. célcsoport:
2. célcsoport:
szigorúbb
enyhébb
feltételrendszer
feltételrendszer
pozitív árbevétel az utolsó évben

Enyhítés hatása
az adóelőnyre

az
enyhítés: a hiányzó
adókötelezettségek házipénztár adat
számításához
nullának
felhasználható
tekintendő, az
összes adat
eredménykimutatás
rendelkezésre áll;
és a
az
járulékbevallások
eredménykimutatás konzisztenciája*
és a
nem követelmény
járulékbevallások
adó adatai
konzisztensek*
legalább 1 fő nem
havonta pozitív
nyugdíjas
bérköltség
foglalkoztatott,
legalább a
minimálbérnek
megfelelő
bérköltség havonta
a törvény előírásai szerint, a bevételt és a
mérlegfőösszeget érintően 10%-kal a
törvényi határ alatt†

nem releváns: a
házipénztárral
összefüggő
adóhatás a
KIVA-ban az
adózó által
kalibrálható

nincsenek áttérést
ellenösztönző
kedvezmények,
mentességek a
hagyományos
adókban, a jegyzett
tőke az utolsó
adóévben nem
módosult

nem releváns: a
hatásokat a
kalkuláció
módosításával
semlegesítettük

20%

enyhítés: lehet
GYED-del, GYET-tel,
GYES-sel
összefüggő
szociális
hozzájárulási
adókedvezmény,
elhatárolt
veszteség a
társasági adóban,
eltérő jegyzett tőke
10%

csökkenti

csökkenti

A számítások során az eredménykimutatásban feltüntetett kötelezettségeket
nem használtuk fel, az inkonzisztencia a járulékbevallással ilyen értelemben
nem eredményezett torzítást
†
A KIVA fontos jellemzője, hogy ezek a korlátok a KIVA választására
vonatkoznak, azt követően a vállalkozások a belépési bevétel-, létszám- és
mérlegkorlát fölé nőhetnek.
*
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5. táblázat: A kampányba bevont cégek száma az egyes csoportokban
1. célcsoport:
számolt levelet kaphatott volna

számolt levelet kapott

25 571

általános levelet kapott

2 825

2. célcsoport:
általános levelet kaphatott volna

általános levelet kapott

44 886

Összesen

nem kapott levelet

4 963
78 245

A számolt levelek egyrészt általános tájékoztatást nyújtottak a kisvállalati
adózás elvi előnyeiről, másrészt tartalmaztak egy, az adózó saját adatain alapuló levezetést és számszerű becslést arra vonatkozóan, hogy az adózó menynyit spórolhatna az áttéréssel. Az általános levelek ezzel szemben csak az általános tájékoztatást tartalmazták, és egy számadatok nélküli figyelemfelhívást arra, hogy a NAV-nál rendelkezésre álló adatok alapján a vállalkozásnak
érdemes lehet megfontolnia a váltást.
Fontos kiemelni, hogy ebben a kampányban minden adózó szembesülhetett a
levelezéshez kötődő nyilvános sajtókampánnyal. A kormányzat ugyanis több
csatornán keresztül is igyekezett hírt adni a levelekről abban bízva, hogy ez
felhajtja mind a levelek, mind a KIVA iránti érdeklődést, így végső soron elősegíti az áttérést.
A célcsoport tagjainak kampányhoz felhasznált adatai és az érdekükben alkalmazott tájékoztatási szint (levéltípus) a megvalósítás során rögzítésre kerül, ezzel lehetővé téve a tájékoztatási szintek közötti páronkénti eltérések
hatásának kiértékelését a tényleges 2018-as áttérési adatok alapján.

Hatás
A különböző kezelések (levelek) hatásának értékelésénél itt is nehézséget
okozott, hogy a cégek képviselői nem minden esetben nyitották meg az elektronikus levelet. Összességében, akik kaptak (általános vagy számolt) levelet,
azoknak 58,6%-a volt olyan, aki bizonyosan meg is nyitotta azt. Az 1. célcsoportban, ahol az adózók számolt, illetve általános levelet kaptak, a megnyitók
körére könnyedén leszűkíthettük a célcsoportot annak érdekében, hogy reális, torzítatlan képet kapjunk a levelek közötti különbség hatásáról. A második
célcsoportban az adózók vagy általános levelet kaptak, vagy semmit, ezért itt
nehezebb dolgunk volt: a reális eredmény érdekében az utóbbi körben valamiképpen semlegesíteni kellett annak a torzító hatását, hogy a kezelt csoportban a levelet megnyitók köréről nem feltételezhető, hogy azonos tulaj-
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9. ábra: Levelek hatása az áttérésre
áttérők aránya
áttérők aránya azok körében, akik megnyitották* a levelet
áttérők száma összesen
áttérők száma a levelet megnyitók körében
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

13,2%
9,9%

11,1%
9,0%

6 000
5 000

9,6%

4 000

7,7%

3 000

5,2% 5,2%

2 000
1 000
0
számolt levelet általános levelet általános levelet
kapott
kapott
kapott

nem kapott
levelet

számolt levelet kaphatott volna általános levelet kaphatott volna kampányba be
nem vont cégek
Megjegyzés: *A tényleges megnyitási adatokat a megnyitás valószínűségével
helyettesítve a kezelt csoportban ott, ahol a cégek általános levelet
kaphattak volna (lásd 3. keretes írás, 32. oldal).

donságokkal bír, mint a kontroll csoport egésze. Ehhez az instrumentális változók módszerét alkalmaztuk (ld. 3. keretes írás, 32. oldal).
A vizsgált csoportok adatai alapján (a leírtakra figyelemmel) azt kaptuk, hogy
az általános levél kiküldése 85,9 százalékkal, (5,2%-ről 9,6%-ra) növelte az áttérés valószínűségét ahhoz képest, amikor az adózók
nem kaptak levelet, a számolt levél pedig további
19,6 százalékkal növelte ezt a hatást.
Az adózók viselkedését a levelek kiküldését követően,
2017. december 13. és 2018. január 31. között vizsgáltuk.
Míg a kampányba bevont cégek közül ebben az időszakban 6 519 cég választotta a KIVA-t, a kampányba be
nem vont vállalkozások közül is áttért 4 949 vállalkozás.
A célcsoportok kialakítása sajnos nem teszi lehetővé,
hogy precízen kimutassuk, hogy az összesen 11,5 ezer
áttérő közül pontosan hányan tették ezt a levelek hatására, ugyanakkor indokolható feltételezések mellett
erre nagyságrendileg megbízható becslés adható. A
módszertani problémát az okozza, hogy az első célcsoportban nincs lehetőség annak a precíz megmérésére,

Az általános levél
5,2%-ről 9,6%-ra
növelte az áttérés
valószínűségét, a
számolt levél
további 19,6
százalékkal növelte
ezt a hatást.
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hogy ezek a vállalkozások milyen arányban tértek volna át a KIVA-ra, ha semmilyen levelet nem kapnak. A
A vizsgált
második célcsoportban ugyan van ilyen eredményünk,
időszakban
de a célcsoportok eltérő kialakítási kritériumai miatt
áttérő cégek
nem feltételezhető, hogy a két célcsoport tagjai azoközelítőleg
nosan viselkednek. Sőt, az a tény, hogy az általános
21 százaléka
levéllel kezelt cégek áttérési hajlandósága különböző
közvetlenül a
volt a két célcsoportban, bizonyítja is a csoportok vilevelek hatására
selkedésbeli eltérését. Ugyanakkor tudjuk, hogy a máválasztotta a
sodik célcsoport leválogatási kritériumrendszerében
KIVA-t.
alkalmazott enyhítések nagy része azáltal tudott új
entitásokat a projektbe vonni, hogy az áttéréssel elérhető adóelőnyt csökkentette. Erre tekintettel feltételezhető, hogy az első célcsoport áttérési hajlandóságot érintő eltérései a 2.
célcsoporthoz képest nem szimmetrikusak, hanem inkább pozitívak, hiszen az
ide tartotó adózók a nagyobb adóelőny miatt motiváltabbak a váltásra. Ha
elfogadjuk ezt a feltételt, akkor adódik, hogy az első célcsoport kezelés nélküli nagyobb áttérési hajlandóságát az általános levél hatásának célcsoportok
közötti eltérésével közelítsük. Ezzel a módszerrel azt mondhatjuk, hogy a vizsgált időszakban áttérő cégek közelítőleg 21%-a közvetlenül a levelek hatására
választotta a KIVA-t (vagy másképpen: a leveleknek köszönhetően mintegy
27%-kal több vállalkozás tért át).

A hatás heterogenitása
A kampányba bevont cégek körében – a különböző kezelési formák hatásától
függetlenül – az áttéréssel elérhető becsült éves megtakarítás összegének
növekedésével, egy bizonyos küszöb felett szignifikánsan nőtt az áttérési hajlandóság. Ha azt vizsgáljuk, hogy hogyan változik az áttérési hajlandóság, ha
az adóelőny összegét lépésenként mindig a kétszeresére emeljük, akkor azt
kapjuk, hogy a becsült éves megtakarítás növekedése (duplázódása)
128 ezer forint felett növeli szignifikánsan az áttérési arányt. Ez az eredmény
ráadásul a minta négy alcsoportja közül háromra külön-külön is igaz, a kivételt az első célcsoport kontrollja (általános levelet kapók) képezi.
Érdekes eredmény, hogy ugyanakkor, szintén kezeléstől függetlenül, az áttéréssel elérhető becsült relatív (százalékban kifejezett) megtakarítás alapján
nem mutatható ki ilyen hatás.
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10. ábra: Áttérési arány az áttéréssel elérhető adóelőny kategóriái szerint

A 2. célcsoportban, ahol a kezelt csoport általános levelet kapott, a kontroll
csoport pedig nem kapott levelet, a levelet (várhatóan) megnyitók körében
azt találtuk, hogy az általános levél hatása a várható megtakarítás összegével
egy bizonyos összeghatárig emelkedett. Ugyanakkor mintegy fél millió forint
adóelőnynél ez a trend megtört, a legnagyobb megtakarítás reményeseinek
körében már nem tapasztaltunk magasabb a hatást (6. táblázat).
Az 1. célcsoportban, ahol az adózók számolt, illetve általános levelet kaptak, a
levelet megnyitók körében azt találtuk, hogy a kezelés, azaz a számszaki adóelőnnyel való szembesítés sem az alacsony (256 ezer forint alatti), sem a magas (1024 ezer forint feletti) adóelőny-kategóriákban nem befolyásolta az
adózók áttéréssel kapcsolatos döntését, ugyanakkor a középső adóelőnykategóriákban a kezelés hatása szignifikáns volt (7. táblázat).
Az, hogy az adóelőny számszerűsítésének a legalacsonyabb adóelőnykategóriában nem volt szignifikáns áttérést ösztönző hatása az általános tájékoztatáshoz képest, magyarázható azzal, hogy a becsült megtakarítható adó
összege ebben a körben nem emelte az adónem vonzerejét.
Ennél érdekesebb eredmény, hogy a kezelés hatása mindkét esetben gyengült
a legmagasabb adóelőnnyel rendelkező cégek körében. Erre a jelenségre magyarázatul szolgálhat a cégek mérete, illetve a méret és az adóelőny közötti
szignifikáns pozitív összefüggés. Egyrészről kimutatható, hogy a több foglalkoztatottal rendelkező cégek átlagosan nagyobb adóelőnyre számíthatnak (11.
ábra). Ezt az magyarázza, hogy a KIVA becsült előnye annál nagyobb, minél
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inkább meghaladja a bérköltség a nyereséget, ugyanakkor a kisvállalkozások
körében nem jellemző, hogy a nyereség a foglalkoztatás bővülésével arányosan növekedne. Másrészről pedig, a nagyobb vállalkozások általában jobb
minőségű könyvelői, adótanácsadói szolgáltatásra építenek, mint a kisebbek,
ezért végső soron ahol nagyobb az adóelőny, ott annak is nagyobb az esélye,
hogy ezt az érintett cég a kezelés hiányában is felismeri és kihasználja.
Egy további lehetséges ok, ami csökkenthette a kezelések hatását a legnagyobb cégek körében, hogy az RCT-ben részt vehettek a KIVA választására de
facto jogosulatlan cégek is. Ennek oka, hogy a kapcsolt vállalkozásokat, amelyekkel tipikusan inkább a nagyobb cégek rendelkeznek, és amelyekkel a belépési korlátokat együttesen kell vizsgálni, nem látja teljes körűen a NAV, illetve az sem zárható ki, hogy egy, a korlátokat alulról súroló cég a kampány
idején úgy látta, hogy a következő évben már átlépi azokat.
6. táblázat: Az általános levél hatása az áttérési hajlandóságra (kezelés
hatása) az áttérés becsült abszolút előnye szerinti kategóriákban
Az áttérés becsült adóelőnye (ezer Ft)

Kezelés hatása (százalékpont)*

–128

2,9%

128–256

4,0%

256–512

5,7%

512–

5,4%

Megjegyzés: *legfeljebb 5%-os szignifikancia szinten

7. táblázat: Az adóelőny számszerűsítésének hatása az áttérési
hajlandóságra (kezelés hatása) az áttérés becsült abszolút előnye szerinti
kategóriákban
az áttérés becsült adóelőnye (ezer
Ft)
–256
256–512
512–
Megjegyzés: * 5%-os szignifikancia szinten
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kezelés hatása (százalékpont)*
nem szignifikáns
3,8%
nem szignifikáns
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11. ábra: A kampányba bevont vállalkozások megoszlása a foglalkoztatotti
létszám és a becsült abszolút adóelőny szerint

A különböző kezelések hatását ágazatonként is megvizsgáltuk. Erre a célra a
cégek 2016-os, 21 darab fő TEÁOR kategória szerinti klasszifikációját vettük
alapul, majd azokat a kategóriákat, amelyek kevesebb, mint 2%-át tették ki a
teljes sokaságnak összevontuk. Ennek eredményeként 12 kategóriát hoztunk
létre, melyek közül kettő: az „agrárium, bányászat” és a „más szolgáltatás”
összevont kategóriák. Ezzel elértük, hogy a vizsgált tevékenység-kategóriák
mindegyike 1500 feletti számú céget takarjon, ugyanakkor az eredmények értelmezésénél még mindig óvatosnak kellett maradnunk amiatt, hogy a kontroll csoportok képviselői a teljes sokaságnak mindössze 10%-át adták. A vállalkozások kevesebb, mint 1%-ára vonatkozóan nem állt rendelkezésre a
2016-os TEÁOR kód; e kör áttérési hajlandóságát egy 13. kategóriát létrehozva
külön vizsgáltuk.
A regressziós eredmények alapján az általános levél 6 tevékenységkategóriában növelte szignifikánsan a vállalkozások áttérési hajlandóságát: a
feldolgozóiparban, az építőiparban, a kereskedelemben, az információkommunikációs ágazatban, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ese-
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12. ábra: Az általános levél hatása ágazatok szerint

Megjegyzés: Az ábrán a második célcsoport (általános levelet kaphattak
volna) mutatói láthatók. Az oszlopok a kezelésben nem részesült (levelet nem
kapó) adózók áttérési arányát mutatják. A pontok a kezelt csoport becsült
áttérési arányát jelzik (korrigálva a megnyitási valószínűséggel), a pontok
körüli intervallumok a statisztikai modell 95 százalékos
konfidenciaintervallumát mutatják.

tén és a képzett „más szolgáltatás” szektorban. A számolt levél hatása egyetlen kategóriában, a szállítás, raktározás ágazatban mutatkozott szignifikánsnak, azonban ez az eredmény nagy valószínűséggel a véletlen műve, tekintettel a kontroll csoport alacsony elemszámára. Más szavakkal azt mondhatjuk,
hogy a számolt levél hatásossága ebben az ágazati alábontásban már nem
kimutatható.
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A célcsoportok kialakításának hatása a kampány hatékonyságára
Az áttérők számának vizsgálatakor láttuk, hogy a mintegy 6,5 ezer kampányáttérő mellett közel 5 ezer olyan cég is a KIVA-t választotta, amelyek nem hogy
levelet nem kaptak, de a kampány kontroll csoportjába sem kerültek bevonásra. Az adóbevallások alapján körülbelül 177 ezer olyan társasági adózó volt
2017-ben, amely megfelelt a KIVA legalapvetőbb belépési feltételeinek, és
emellett foglalkoztatottal, bérköltséggel is rendelkezett. Közülük 78,2 ezer cég
került be a kampány célcsoportjaiba. Ez azt jelenti, hogy a kampányba bevont
cégek és kampányon kívüli cégek áttérési aránya is hasonló nagyságrendű
volt.
A jövőbeni hasonló kampányok optimális tervezése érdekében érdemesnek
láttuk megvizsgálni, hogy a kampányon kívül áttérő cégeket milyen paramétereik miatt zártuk ki a célcsoportokból. A PM-ben nem áll rendelkezésre az öszszes olyan adat, amelyet a NAV a kidolgozott leválogatási kritériumrendszerhez kapcsolódóan felhasznált, de számos feltétel precízen ellenőrizhető volt,
és a fennmaradók többségére is lehetőség volt közelítő algoritmus futtatására.
Az eredmények alapján az 5 ezer kampányon kívüli áttérő mintegy
11 százaléka már azért kiesett, mert nem állt rendelkezésre 2 évre visszamenőleg a társasági adóbevallása. További 15 százalék olyan feltételek nem teljesülése miatt esett ki, mint a belépési követelmények teljesülése, illetve az
ezek megítéléséhez szükséges adatok rendelkezésre állása, és az az elvárás,
hogy az adózó nem jogosult olyan kedvezményekre a hagyományos adókban,
amelyek az áttérés ellenösztönzői lehetnek. Noha ezekben a lépcsőkben a
feltétlenül szükségesnél szigorúbb elvárásokat támasztottunk (a belépési korlátok ellenőrzése például a törvényinél 10%-kal alacsonyabb határra vonatkozóan történt, a társasági adóbevallások rendelkezésre állását nem lett volna
muszáj két évre megkövetelni és a kedvezmények ellenösztönző erejének
mérlegelését az adózókra is bízhattuk volna), a leírt mértékű veszteség a kockázatok és a feleslegesen kiküldött levelek elkerülése érdekében elfogadható.
A már említettek mellett a leválogatásban azt is megköveteltük, hogy a cégeknek 21 hónapra visszamenőleg rendelkezésre áll az összes járulékbevallása, és ezek mindegyikében pozitív bérköltséget tüntettek fel. Ezt a kritériumot
csak két hónapra vonatkozóan, 2016 és 2017 májusára tudtuk ellenőrizni a
kampányon kívül áttért cégekre, ugyanakkor már ezen a szűrőn sem ment át a
már leírt szűrések után megmaradt cégek 18%-a. Ez az eredmény azt sugallja,
hogy az itt leírt, általunk ellenőrzött szűrőkön átjutott cégek közül további
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A vállalkozások
inkább az elérhető
adómegtakarítás
abszolút összege
alapján ítélik meg az
áttérés előnyösségét,
mint a relatív
adókülönbözet
alapján.

jelentős mennyiségű eshetett ki a járulékbevallásokkal kapcsolatos feltételek miatt, így a kritériumrendszernek ez a része mindenképpen átgondolásra
érdemesnek látszik. Noha az évesített bérköltség az
áttéréssel elérhető adóelőny becsléséhez elengedhetetlenül fontos, az a részfeltétel bizonyosan enyhíthető, hogy az adózó minden egyes hónapban
rendelkezzen pozitív bérköltséggel. Másrészről, az
éves bérköltségre vonatkozóan a társasági adóbevallások is tartalmaznak adatot, ami bár a precíz
adóelőny-számítást nem teszi lehetővé, de az általános levél kiküldéséhez elegendő lehet.

Végül, nem volt lehetőségünk a kampányban alkalmazott módszertannal konzisztensen ellenőrizni az
áttéréssel megtakarítható adó összegét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban
felállított kritériumok a korábban tárgyalt mérési eredményeink alapján is
értékelhetők. A leválogatási feltételrendszer a célcsoportokban 10, illetve
20 százalékos relatív, és 20 ezer forint összegű abszolút küszöböt határozott
meg az adóelőnyre. Ezzel szemben az elemzés rámutatott, hogy az adózók
sokkal inkább reagálnak az adómegtakarítás abszolút összegére, mint annak
százalékos mértékére.
Összességében tehát elmondható, hogy a kampány eredményei jó eséllyel
javíthatók lennének a célcsoport ügyesebb megválasztásán keresztül: mind az
adatminőséggel összefüggő követelmények, mind pedig a becsült adóelőny
relevanciájának újragondolásával.

Tanulságok, következő lépések
A levélkampány szignifikáns mértékben növelte a KIVA-t választó cégek számát.
Az eredmények rávilágítottak, hogy a legnagyobb cégek körében kevésbé volt
hatásos a kampány, amit vélhetően az magyaráz, hogy a nagyobb vállalkozások általában jobb minőségű könyvelői, adótanácsadói szolgáltatásra építenek, azaz nagyobb az esélye, hogy kezelés hiányában is felismerik és kihasználják a KIVA előnyeit. A számolt levél hatásával összefüggésben azt láttuk,
hogy az adóelőny számszerűsítése egy bizonyos megtakarítási szint alatt nem
növelte az áttérési hajlandóságot. Emellett, az adatokból arra is lehet következtetni, hogy a vállalkozások inkább az elérhető adómegtakarítás abszolút
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összege alapján ítélik meg az áttérés előnyösségét, mint a relatív adókülönbözet alapján. Ez konzisztens azzal a közismert viselkedéstudományi eredménnyel, hogy az emberek gyakran könnyebben értelmeznek abszolút számokat, mint rátákat.
Mindezek alapján a jövőben, hasonló kampányokban érdemes lehet differenciálni az adózók megszólítási módját mind a cégméret, mind pedig az elérhető
adómegtakarítás szerint. Míg a nagyobb vállalkozások esetében felesleges az
elérhető adóelőny részletes levezetése, addig ott, ahol az elérhető adómegtakarítás abszolút összegben alacsony, érdemes lenne egy olyan kommunikáció
tesztelése, amely nagyobb hangsúlyt fektet az adminisztratív előnyökre, illetve összefüggésbe hozza a relatív adóelőnyt a növekedési kilátásokkal.
A kampány legáltalánosabb tanulsága a Google-keresések adatai alapján az,
hogy a NAV és a kormányzat által végrehajtott kampányok nagyobb figyelmet
generálnak akkor, ha az adózók közvetlen megkeresésen alapuló elemeket is
tartalmaznak. Érdekes kérdés – amelynek a mélyrehatóbb vizsgálatát lehetővé tevő elemeket a későbbiekben be lehetne építeni a hasonló vizsgálatokba
–, hogy az adózó direkt megkeresése mennyire serkenti a fordított, adózói
oldalról kezdeményezett direkt kommunikációt a NAV felé.
Végül, de nem utolsó sorban az implementáció fontos tanulsága, hogy a célcsoport lehatárolása során alkalmazott adatminőséget érintő követelmények
definiálása során érdemes figyelembe venni az adózók tényleges adminisztratív teljesítményét annak érdekében, hogy a célcsoport ne szűküljön a kívántnál lényegesen kisebbre.

Emelt összegű KATA kampány
Beavatkozás célja
A KATA 2013-as bevezetése óta nem változott a havi 50 ezer forintos adótétel.
Azóta jelentősen emelkedett mind a minimálbér, mind az általános bérszínvonal. Ennek következtében mostanra a KATA választása esetén elérhető
nyugdíj-jogosultság nem éri el a minimálbérből megszerezhető jogosultság
szintjét. Ezért a pénzügyi kormányzat lehetővé tette emelt összegű
(75 ezer forint) KATA választását, ami jóval magasabb, a minimálbért jelentősen meghaladó nyugdíj-jogosultságot eredményez. Sajnos a KATA-s adózók
nagyon csekély arányban választották ezt a lehetőséget. A beavatkozás célja
az emelt összegű KATA-t választók számának növelése, amivel azt érhetjük el,
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hogy a nyugdíjas korba lépve kevesebb ember kap majd irreálisan alacsony
ellátást.

Célcsoport
Valamennyi 35 és 55 év közötti olyan KATA-s adózó, aki a havi 50 ezer forintos
tételes adót fizeti. Ez valamivel több, mint 100 ezer személy jelent.

A kezelés
A randomizált vizsgálat során a kiválasztott adózók figyelmeztető üzenetet
kaptak (ld. 69. oldaltól). Ebben röviden, egyszerűen fogalmazva hívtuk fel a
figyelmüket arra, hogy a jelenlegi adószint nem elégséges a teljes értékű
nyugdíj-jogosultság megszerzéséhez. Hangsúlyoztuk, hogy a magasabb összegű tételes adó választása esetén mind a nyugdíjszámítás során figyelembe
vett szolgálati idő, mind pedig a nyugdíj összege emelkedhet. Az ezzel kapcsolatos információkat egy kisebb táblázatban foglaltuk össze, amelyből egyértelműen látható, hogy a 75 ezer forintos KATA választása esetén a TBellátások alapja jelentősen emelkedik, a nyugdíjba számító szolgálati idő pedig eléri az évi 365 napot. A levelekben informáltuk az adózókat arról is, hogy
mit kell tenniük, amennyiben a magasabb tételes adó választása mellett döntenek: megadtuk a váltáshoz szükséges nyomtatvány, valamint egy általános
tájékoztató linkjét. Ezen túlmenően felhívtuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy
az ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetnek nyugdíjbiztosítási adategyeztetést, továbbá hogy a Kincstár honlapján tájékozódhatnak ennek folyamatáról
(a megfelelő linkeket ehhez is mellékeltük).
A kísérelt tervezésekor 5 darab azonos létszámú csoportra osztottuk a sokaságot. Az így kialakított csoportok közül az egyiket kontrollként használtuk, a
többiek pedig négy különböző levéltípust kaptak. Az első csoport tagjai olyan
üzenetet kaptak, amelyben a már említett módon általánosságban felhívtuk a
figyelmüket a megnövelt összegű KATA választása esetén elérhető magasabb
nyugdíjra. A második csoport leveleit személyes adatokkal egészítettük ki. Az
adózó életkorából kiindulva megadtuk, hogy amennyiben a 65 éves nyugdíjkorhatár eléréséig folyamatosan az 50 ezer forintos KATA-t fizeti, akkor várhatóan hány – a nyugdíjszámításnál figyelembe vehető – évnyi szolgálati időt
fog szerezni. Ezt követően arról is informáltuk az ügyfelet, hogy a hasonló
életkorú és keresetű adózók átlagosan hány százalékkal magasabb nyugdíjra
számíthatnak, ha a 75 ezres KATA-t választják a nyugdíjig hátralévő időszakra
(13. ábra). Látható, hogy a fiatalabb adózók magasabb nyugdíjtöbbletre szá-
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13. ábra: A magasabb összegű KATA-ra váltás nyugdíjhatásának becsült
intervallumai

Megjegyzés: A személyes számítást is tartalmazó levelekbe az adott korhoz
tartozó intervallum alsó és felső határa került.

míthatnak, mint az idősebbek, azonban ez a növekmény erőteljesebben szóródik az ő esetükben.
A harmadik és a negyedig levélváltozat csak annyiban tért el az elsőtől és a
másodiktól, hogy nem a magasabb KATA esetén szerezhető nyugdíjvárományt
hasonlítottuk az alacsonyabbhoz, hanem fordítva. Ez azt jelentette, hogy nem
potenciális nyereségként, hanem a váltás elmaradása esetén jelentkező veszteségként állítottuk be a várható nyugdíj összegének változását (a viselkedéstudományi elmélet szerint az ilyen megfogalmazásbeli különbségek jelentős
eltéréseket eredményezhetnek a viselkedési hatásban).

Hatás
A levélkampány hatásainak elemzése során számos módszertani problémát
kellett megoldanunk. Ezek közül az egyik legfontosabb annak kezelése volt,
hogy a vizsgálatba bevont adózóknak csak nagyjából 70 százaléka nyitotta
meg a kapott üzenetet. Mivel feltételezhető, hogy az üzenetet megnyitó ügyfelek összetétele nem azonos a levelet figyelmen kívül hagyókéval, statisztikai
módszerekkel kezeltük az ebből adódó esetleges torzítást. Az alkalmazott
módszer az instrumentális változók (IV) módszere, amelyet keretes írásban
mutatunk be részletesebben (3. keretes írás, 32. oldal). Érdekesség, hogy az
eredeti – tehát elvileg torzított – becslés eredményei esetünkben nagyon hasonlóak az IV módszerrel kapott becslésekhez. Ennek az lehet a magyarázata,
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Az adózók döntő
többsége nem
hajlandó önként
feláldozni a
jelenlegi
jövedelmének egy
részét a távoli
jövőben várható
nyugdíjtöbblet
érdekében.

hogy az üzenetet megnyitók eltérő összetételéből adódó torzítás csak akkor jelentős, ha ez a csoport markánsan különbözően reagál a levélkampányra. Ezek szerint
ez a jelenség a KATA-s adózókra nem volt jellemző.

Azon adózók aránya, akik a kampány hatására áttértek
a magasabb KATA-ra, valamennyi levéltípus esetében
1 százalék alatt volt. Bár az emelt összegű KATA-ra áttérők aránya viszonylag alacsony volt, fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy a változás statisztikai értelemben minden esetben szignifikáns volt. Ez azt jelenti, hogy nagy
biztonsággal el tudtuk vetni azt az állítást, miszerint a
hatás nulla volt. A legmagasabb arányt abban az esetben figyelhettük meg, amikor az ügyfél megszemélyesített levelet kapott, és a potenciális nyereség helyett a
lehetséges nyugdíjveszteségre hívtuk fel a figyelmét. Ez
önmagában is fontos eredmény, és megfelel az előzetes
elvárásainknak. Az említett csoportban mérhető
0,7 százalék körüli áttérési arány nem tűnik magasnak,
de figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben az adózók nem arról döntöttek, hogy a felszólítás hatására teljesítik az amúgy is esedékes adófizetési kötelezettségüket, hanem a saját jelenbeli jövedelmük egy részéről mondtak le
évtizedekkel későbbi nyugdíjnövekmény reményében.
A többi levéltípus esetében 0,4-0,5 százalék közötti áttérési arányokat figyeltünk meg. Véleményünk szerint olyan esetekben lehetne nagyobb hatásra
számítani, amikor az adózó cselekvése és az ennek hatására bekövetkező
eredmény időben közelebb esik egymáshoz. Fontos kiemelni, hogy a kampány
költsége minimális volt, indokolt helyzetben tehát hasonló módszerekkel lényegében költségmentesen ösztönözhetők az adózók az öngondoskodásra,
illetve általában felelősségteljes döntésekre.

A hatás heterogenitása
A nagy elemszámú mintának köszönhetően lehetőségünk volt arra is, hogy a
fenti hatást rétegenként is megmérjük. Három szempont szerint rétegeztünk:
az adózó neme, életkora, valamint aszerint, hogy rendelkezik-e könyvelővel.
Eredményeink azt mutatják, hogy csak a kor szerinti bontás eredményezett
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14. ábra: A négy levéltípus hatása a KATA-s projektben

Megjegyzés: Az oszlopok az adott csoporton belül kezelésben nem részesült
adózók átlagos teljesítési arányát mutatják. A pontok a becsült hatásokat, a
körülöttük lévő intervallumok a statisztikai modellek 95 százalékos
konfidenciaintervallumait jelzik.

szignifikáns eltéréseket a kezelés hatásában. A projektbe csak a 35–55 év közötti adózókat vontuk be, és négy azonos hosszúságú kategóriát képeztünk. 9
Számításaink szerint az 50–55 közöttiekre szignifikánsan nagyobb arányban
hatott a levélkampány, mint a többi korcsoportra. Ez annyiban nem meglepő,
hogy az ő esetükben már belátható közelségben van a nyugdíjas időszak, így
fogékonyabbak lehetnek a témával kapcsolatos figyelmeztetésekre. Abból a
szempontból viszont irracionális ez a viselkedés, hogy épp az idősebbek esetében a legalacsonyabb a relatív hozama az emelt összegű KATA választásának.10 Bár a nemek között nem volt különbség a levélkampányra adott reakciók szempontjából, érdemes megemlíteni, hogy a kezeléstől függetlenül a nők
nagyobb arányban tértek át a 75 ezer forintos KATA-ra, mint a férfiak, ami azt
jelenti, hogy a nők eleve nagyobb hajlandóságot mutatnak az öngondoskodásra.

A 35 év alattiakat azért hagytuk ki, mert esetükben a nyugdíjaskor még annyira messze van,
hogy nem reális az a kiinduló feltételezés, hogy az addig hátralévő időben nem változik meg a
jelenlegi nyugdíjrendszer egyetlen lényeges elem sem. Az 55 év felettiek esetében túl közel
van a nyugdíjkorhatár, így nincs elég idő arra, hogy a magasabb KATA választásával érdemi
növekedést érjenek el a várható nyugdíjukban.
10
Plusz 1 forintnyi közteher befizetése az életkor növekedésével egyre kisebb mértékben növeli a várható nyugdíjat.
9
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Tanulságok, következő lépések
A levélkampány szignifikáns mértékben növelte az emelt
összegű KATA-t választó adózók számát. A minimális költségű beavatkozás eredményeiből az is kiderült, hogy melyik levélformával lehet elérni a maximális hatást. Ezért azt
javasoljuk, hogy amennyiben a jövőben további olyan jellegű célok fogalmazódnának meg, amelyek részben figyelmeztető üzenetekkel érhetőek el, akkor az intézkedést
hasonló teszt előzze meg. Ezzel egyrészt választ kaphatunk
arra, hogy van-e egyáltalán hatása egy ilyen kampánynak,
másrészt össze lehet hasonlítani egymással a potenciális
megoldási módozatok hatékonyságát.

Az 50–55
közöttiekre
szignifikánsan
nagyobb
arányban hatott a
levélkampány,
mint a többi
korcsoportra.

Bár a levélkampány hatására növekedett a magasabb öszszegű KATA-t választó adózók aránya, a változás mértéke igen alacsony. A korlátozott hatás magyarázata az lehet, hogy az adózók döntő többsége nem hajlandó önként feláldozni a jelenlegi jövedelmének egy részét a távoli jövőben
várható nyugdíjtöbblet érdekében, még akkor sem, ha tudatosítjuk benne,
hogy ezzel az időskori szegénységet kockáztatja. Tekinthetjük ezt a magatartást egyfajta rövid távú gondolkodásnak, felelőtlenségnek, de nem kizárt,
hogy az állami nyugdíjrendszerrel, illetve általában az állammal kapcsolatos
bizalmatlanság is meghúzódik a háttérben.
A projekt értékelése során azt is megvizsgáltuk, hogy az adótanácsadók segítik-e az adózókat abban, hogy a hosszú távon racionális, az öngondoskodást
előtérbe helyező döntést hozzák meg. Eredményeink szerint nem mutatható
ki ilyen összefüggés, sőt – bár statisztikailag nem szignifikáns mértékben, de –
a könyvelői hatás inkább csökkenti az emelt összegű KATA választásának esélyét.
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15. ábra: Hagyományos fizetési értesítő, 1. oldal
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16. ábra: Hagyományos fizetési értesítő, 2. oldal

62

Levelek

17. ábra: További BI elveket figyelembe vevő fizetési értesítő
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18. ábra: További BI elveket figyelembe vevő fizetési értesítő melléklete a
hátralékok tételes felsorolásával
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19. ábra: Áfabevallási emlékeztető, általános levél
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20. ábra: Áfabevallási emlékeztető, személyre szabott levél, korábbi
években teljesítők részére
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21. ábra: Áfabevallási emlékeztető, személyre szabott levél, korábbi
években késők részére
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22. ábra: Online pénztárgép figyelmeztető levél
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23. ábra: KATA levél, személyes számítás nélkül, nyugdíjnyereség szerinti
megfogalmazással
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24. ábra: KATA levél, személyes számítással, nyugdíjveszteség szerinti
megfogalmazással
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KIVA népszerűsítő kampány
A kisvállalati adózás előnyeit propagáló kampányban használt levelek lényegesen terjedelmesebbek voltak a többinél, ezért azokat egy az egyben itt nem
publikáljuk. Míg az általános levél két oldal terjedelmű volt, a személyre szabott számítást is tartalmazó levél négy és fél oldalas lett. Ennek oka, hogy a
számolt levél a becsült adóelőny értéke mellett annak részletes levezetését,
illetve a kalkuláció során figyelembe nem vett tényezők lehetséges hatásának
tételes kifejtését is tartalmazta (8. táblázat).
Természetesen törekedtünk a tartalom minél átláthatóbb strukturálására, a
legfontosabb információk szöveg elején való kiemelésére, és a lehető legközérthetőbb nyelvhasználatra.
Megjegyezzük, hogy a következő évek kampányaiban tovább fejlesztettük a
levelek formai kialakítását, és 2019-ben már a többi BI kampányban alkalmazottal formailag azonos típusú levelet küldtünk az adózóknak azzal, hogy a
részletes információkat a korábbival egyező tartalommal és terjedelemben
mellékletbe szerveztük ki.
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8. táblázat: Kisvállalati adózással kapcsolatos tájékoztató levelek tartalmi
elemei
A kisvállalati adózás alapvető feltételei és szabályai
A kisvállalati adózás elvi, elméleti előnyei
A hagyományos adózást (társasági adó + munkáltatói
adók) és kisvállalati adózást összehasonlító kalkulátor
elérhetősége a minisztérium honlapján

Minden
levélben

Azon speciális helyzetek ismertetése, amikor a KIVA
választása különös mérlegelést igényel (bizonyos
kedvezmények csak a hagyományos adózás keretei
között érhetők el)
A személyre szabott adóelőny-számítás módszerének
alaplogikája (2016-os adatokon 2018-as szabályok
szerint becsült kötelezettségek összevetése)
A KIVA választásával az adózó által elérhető adóelőny
becsült összege abszolút és relatív értelemben (a
célcsoport leválogatásakor alkalmazott módszertannal
kapott eredmények szerint)
A kalkulációban figyelembe vett tényezők és azok
egyedi adózói értékei – rövid levezetés
A kalkulációból elhagyott tényezők és azok lehetséges
hatása
Ismételt figyelemfelhívás a minisztérium által
közreadott kalkulátorra, amely pontosabb becslést tesz
lehetővé
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Csak a
személyre
szabott,
számítást
tartalmazó
levélben
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BI levelek tartalmi és formai elvei
A BI projektek során Ügyfélkapun vagy Cégkapun, elektronikus formában küldünk leveleket az adózóknak. Bár ezek A4-es méretű PDF dokumentumok, a
levelek tervezése során figyelembe vesszük, hogy elsősorban képernyőn fogják megnyitni azokat.

A levelek felépítése
A levelek egyoldalasak és az alábbi elemekből állnak.:
•
•
•
•

•
•

Cím: rövid, figyelemfelhívó, egyértelműen bemutatja a levél tartalmát.
Megszólítás: az adózó név szerinti megszólítása.
Nyitó mondat: rövid, a címnél részletesebb, de lényegre törő mondat.
Információs dobozok: A levél tartalmának kifejtése színekkel kiemelt
szövegdobozokban, egyértelmű utasításokkal a kívánt viselkedés eléréséhez, a következmények ismertetésével, további információhoz szükséges. forrásokkal. A forma és tartalom a levél jellegétől függ, ld. a következő szakaszban.
Aláírás, iktatószám
Lábléc a kommunikációs csatornákról: egy rövid felhívás arra, hogy
ügyeljenek a csalókra, a NAV csak hivatalos csatornákon küld levelet,
nem kér bankkártya-számot.

Ha értelmezhető, az aláírás előtt egy rövid mondatban megköszönjük az adózó együttműködését, ha az elvárt lépést már megtette (pl. már megfizette a
tartozást).
Ha ésszerű, akkor csatolható egy rövidebb melléklet a második oldaltól (pl. a
tartozásoknál egy egyszerűsített kimutatás), de a levél fő része ekkor is egyoldalas, és a fenti szerkezetet követi, és a mellékletnek is törekednie kell az
egyszerű megfogalmazásra és közérthetőségre.

Információs dobozok
Ezekben ismertetjük az adózóval, hogy mi a teendője, és milyen következmények érhetik, ha nem követi az utasításokat. A Behavioural Insights elvek főleg
ezekben az elemekben jelennek meg: egyértelmű és könnyen követhető utasí-
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tások, az adózó figyelmének felhívása a következményekre. A projektek során
a levelek személyre szabott részei is főleg ezekre a dobozokra terjednek ki.
Ennek megfelelően az információs dobozok tartalma és szerkezete az adott
levéltől függ, általános szabály nem adható a szerkesztésükre, de a tagolásuknál ezeket a megfontolásokat érdemes követni.:
•
•

•

Teendők-doboz: egyértelmű lépések, pontos utasításokkal (pl. itt-és-itt
fizetheti be a tartozását, ide kattintson a nyomtatványért)
Segítség-doboz: A lehető legpontosabb utasítások ahhoz, hogy hogyan
tud az adózó a levél tárgyának ügyében segítséget kérni:
o ha a konkrét ügyben intézkedhet ÜCC-n, akkor telefonszám és
menüpont feltüntetésével,
o ha az ügy intézhető online, akkor a link feltüntetésével,
o ha az ügy intézhető ÁNyK-s nyomtatvánnyal, akkor a nyomtatvány számának és pontos linkjének feltüntetésével,
o ha elektronikusan nem intézhető az üggyel kapcsolatban semmi,
akkor az ügyfélszolgálatok általános információival, a NAV honlapjának megfelelő részére vezető link(ek)kel, esetleg felhívással
arra, hogy milyen céllal foglaljon időpontot az ügyfélszolgálatra.
Nudge-doboz: Ennek tartalma a levél jellegétől függően változik. Lehet
benne szó az adózó által elmulasztott előnyről, szankcióról, pozitív,
vagy negatív következményekről, de tartalmazhatja a tájékoztató témájának rövid kifejtését is. Ha nagyon rövid, akár összevonható a teendők
dobozzal.

A projekt jellegétől függően nem feltétlenül van szükség mindhárom dobozra,
és egy típusból akár több is szerepelhet. A dobozok elrendezése levelenként
változhat a szövegek hosszától és tartalmától függően, de főszabályként balról-jobbra, fentről-lefelé haladva a teendők legyen legelöl, amitől indokolt
esetben el lehet térni.
A dobozokat színekkel emeljük ki. A színek a levelekben egységesek, és hasonló jelentésűek, céljuk a teendő–következmény–információ vizuális elhatárolása. A színek illeszkednek a NAV arculati kódexébe, és a paletták kiválasztása során figyelemmel vagyunk a leggyakoribb színtévesztésekre, és a gyengébben látókra tekintettel ügyelünk arra, hogy kellően nagy legyen a kontraszt a fekete betűk és a háttér között. A ColorBrewer alkalmazás 5 fokú BrBG
palettáját használjuk, mert az kellően közel van a nav.gov.hu újabb részeinek
(eSzja, ügyfélszolgálatok) megjelenéséhez.
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A teendők és az ügyfélszolgálati információk mindig egyértelmű utasításokat
tartalmaznak. Ha van valami olyan feltétel, ami az adózót megakadályozhatja
azok elvégzésében, akkor kisebb betűkkel szedve adható rövid tájékoztató (pl.
hogyan lehet ügyfél-azonosító számot igényelni).
Az információs dobozok tartalma szabad, az adott levél céljaihoz és a NAV
kommunikációs irányelveihez alkalmazkodik. Minden esetben cél a közérthetőség – a BI-elveknek megfelelően –, így a következményeknél a köznapi nyelv
használata preferált, és mellőzendőek a jogszabályi hivatkozások, illetve a
köznyelvben meg nem honosodott szakkifejezések, különösen azok, amelyek
hosszú, többszavas kifejezések. Ugyanakkor ez nem mehet a szakmailag korrekt megfogalmazás rovására. Csak olyan következmények jelenhetnek meg,
amelyek valóban érhetik az adózót. Ez nem jelenti, hogy csak olyan következmények jelenhetnek meg, amik automatikusan érintik is az adózót, de a BIelvek szerint az adózók figyelmét a valós következményekre kell egyértelműen felhívni.
Ennek érdekében a projektek megvalósítása során a NAV Sajtó, a projekt lebonyolításában érintett, és az információs dobozokban említett egyéb területekért felelős további NAV szakmai területek, és a PM megvizsgálja a levelek
tartalmát a kitűzött BI célok mellett kommunikációs, és jogi helyességi szempontokból is.

Arculat
A levelek az alapvető arculati elemekben igazodnak a NAV egyéb kommunikációjához (címer, logó, betűkészletek), de a kinézetben a hangsúly azon van,
hogy a főbb információk azonnal látszódjanak (ne legyen hosszú fejléc, hivatalos levelek szerinti részletes címzés a levél elején, egyértelműen megjelenjenek a teendők és következmények).
A dokumentumokat a NAV arculati kódexéhez igazodva Verdanával szedjük.
Fejlécek (nagyobb méret, félkövér), kiemelések (szövegközi félkövér, esetleg
színes) és aláhúzások (csak linkeknél) jelölik a szöveg struktúráját. A folyószövegek betűmérete legyen kellően nagy az olvashatósághoz, de az oldal ne legyen sűrű, teleírt. A tagolást térközök is segítsék.

Linkek
A levélben URL-ek nem látszanak, helyette a főszövegbe szervesen illeszkedve, a megjelenő szöveg mögé rejtett kattintható linkek mutatnak a hivatkozott
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forrás pontos helyére.11 Ha a szolgáltatás csak ügyfélkapus azonosítás után
érhető el, akkor a link bejelentkezés után irányítson tovább a konkrét szolgáltatásra.12 A linkek színe fekete, aláhúzás és szövegük előtt egy jobbra nyíl és
nem törő szóköz (→ ) emeli ki őket.

Kampánymenedzsment
A levelekben elhelyezett linkekben UTM-paramétereket használunk, amelyek
lehetővé teszik annak mérését, hogy a NAV honlapjára honnan érkeznek a
látogatók. A nav.gov.hu-n futó Google Analytics automatikusan képes ezeknek
az azonosítására és követésére.
•
•
•
•

utm_source=direktlevel: Egy általános azonosító az összes BI-kampányra.
utm_medium=tarhely: Kötelező paraméter, de a jelenlegi projekteknél
nincs jelentősége, minden címzett a tárhelyére kapja a levelet.
utm_campaign=kampanyneve: Az adott kampány azonosítója.
utm_source=linkneve: Ha a kampány során egy link többféle levélben is
megjelenik, akkor ezzel a paraméterrel mérhető, hogy a látogatók melyikről jöttek, pl. valaki a személyre szabott, vagy általános levélből,
ezeken belül is milyen típusú levélből érkezett.

Ezekről a paraméterekről további leírás a Google Analytics dokumentációjában található.
Fontos megjegyezni, hogy ezzel a módszerrel nem visszakövethető, hogy egy
adott kattintás melyik adózótól érkezett. Így a kattintások csak a levéltípusok
szerinti bontásban vizsgálhatóak, más, a NAV adatbázisaiból utólag kiolvasható változók szerint nem. Másik technológiával részletesebb utánkövetésre is
van lehetőség, de egy hasonló fejlesztésnek a jogi és etikai korlátait is érdemes vizsgálni.

Pl. a T19101E erre a helyre mutat:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto
_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19t101e.html
12
Pl. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ebev.html
11
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan keresi azokat az eszközöket,
amelyekkel a leghatékonyabban tudja támogatni az adózók tevékenységét. Az
adóhatóságok nemzetközi fórumokon megosztott tapasztalatai szerint az
adózók közvetlen megszólítása, tájékoztatása elősegíti az önkéntes jogkövetés terjedését, és az ilyen magatartás tartóssá válását. A szolgáltató adóhatóság szemléletnek fontos része lehet az ilyen jellegű kommunikáció.
Ezért 2019-ben a NAV is új típusú, intenzívebb tájékoztató tevékenységbe kezdett, amelynek egyik fontos eleme az adózók közvetlen – ügyfélkapun, illetve
cégkapun – keresztüli megkeresése személyre szabott tájékoztatásokkal, illetve figyelemfelhívó levelekkel. A levelek tartalmukban és megjelenésükben is
újszerűek, kialakításuk során nagy hangsúlyt fektettünk a közérthetőségre. Az
üzenetek célja az adózók segítése, az adózói hibák és mulasztások csökkentése olyan témákban, ahol az adópolitikai célok, vagy a belső elemzések alapján
ez szakmailag indokolt. Eddigi tapasztalataink alapján az adózók kedvezően
fogadták a kommunikáció e formáját.
Az év során a továbbiakban is tervezzük ilyen levelekkel megkeresni az adózókat, és más irányokban is fejlesztjük tájékoztatási eszköztárunkat, valamint
az adókötelezettségek könnyű és egyszerű teljesítését támogató egyéb szolgáltatásainkat is.
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