
VISELKEDÉSTUDOMÁNYI
PROJEKTEK AZ ADÓIGAZGATÁSBAN

5 000 adózó önkéntes 
jogkövetését és tudatos 
adózási magatartását 
segítettük elő.

0 Ft többleterőforrásból 
javítottuk a NAV működésének 
hatékonyságát.

5 pilot kutatás
viselkedéstudományilag

megalapozott kommunikációs 
fogások tesztelésével a NAV 

adózóknak küldött leveleiben.

A kutatások véletlen 
kontrollált vizsgálatokon 

alapultak, így az eredmények 
közvetlenül mérhetőek.
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Egyszerűsített 
fizetési értesítő 
adótartozásról

Emlékeztető áfa 
bevallási 
határidőre

Figyelmeztetés az 
OPG kötelező 
használatára

KIVA választásának 
ajánlása az azzal jól 
járók számára

Emelt összegű 
KATA ajánlása az 
öngondoskodás 
elősegítésére

2%-kal több adózó törlesztette a tartozását 
határidőre.
Egy meglévő folyamatot tettünk hatékonyabbá 
költségmentesen, pusztán a kommunikációs stílus 
módosításával.

7%-kal több egyéni vállalkozó nyújtotta be időben a 
bevallását.

45%-kal nőtt az OPG-s értékesítés a korábban nyugtát 
nem adóknál, rövidtávon.
A rendszeres kommunikáció a kockázatos cégek 
esetében jelentősen növelheti a szabálykövetést.

27%-kal több vállalkozás tért át a KIVA-ra a leveleknek 
köszönhetően.

A leghatékonyabb levelek hatására 1% választotta az 
emelt KATA-t a magasabb nyugdíj elérése érdekében.
A problémát a lehetséges veszteségek szemszögéből, 
személyre szabott kalkuláció segítségével megvilágító 
kommunikáció a leghatékonyabb.

§ rövid, tömör, közérthető
§ támogató jellegű, de 

egyértelművé téve a 
következményeket és 
szankciókat

§ a kiegészítő információkra, 
részletekre linkek mutatnak

§ nem tartalmaz jogszabályi 
hivatkozásokat

§ tartózkodik a hivatalos 
stílustól, jogi szakzsargontól

§ ahol lehet, személyre szabott

Az új típusú levelek jellemzői

§ A közvetlen, személyre szabott kommunikáció 
hatékony.

§ Az egyszerűbb levélformák és a jogszabályi 
hivatkozások elhagyása elősegítik a gyors és 
teljes körű tájékozódást és nem akadályozzák 
azt.

§ Az Ügyfélkapus kommunikáció nehézkessége 
miatt szükséges más, közvetlenebb 
kommunikációs csatornák kiépítése.

§ Fontos eszköz a mérés és tesztelés kultúrájának 
terjesztése a NAV-ban.

Szakpolitikai következtetések

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV csak hivatalos csato rnákon, Ügyfélkapun, vagy postai úton kommunikál az adózókkal. Soha nem
kérünk bankszám lára, vagy bankkártyára vonatkozó b izalm as adato t . Ügyeljen az adathalászokra,

ellenő rizze, m ilyen internetes cím re kat t in t !

Minden vásárlást üssön be a pénztárgépbe!

Tisztelt <dr. Hosszúnevűné dr. Méghosszabb-Kötőjeles
Gyöngyvirág Szemirámisz>!

Az online pénztárgépek bevezetése óta folyamatosan követjük a
forgalmi, készpénzkészleti és egyéb adatokat, és ezeket
felhasználjuk akkor is, amikor kiválasztjuk, hogy mely
gazdálkodókat kell ellenőriznünk.

Mit kell tennie?

Kérjük, ügyeljen online pénztárgépeinek
szabályos használatára:
• minden vásárlást üssön be a
pénztárgépbe,

• gondoskodjon pénztárgépei
megfelelő szervizeléséről és
folyamatos adatkapcsolatáról!

Mit vizsgálunk?

Az Ön pénztárgépei rögzítik többek
között a tranzakciók számát, összegét,
fizetési módját, a sztornózott ügyletek
számát és a készpénzállományt.
Ezeket az adatokat elemezzük, és az
eredményeket felhasználjuk a
kockázatok elemzéséhez.

További, az Ön számára fontos
információt talál
tájékoztatóinkban.

• Olvassa el a→ legfontosabb
tudnivalókat a pénztárgépek
üzemeltetéséről

• → Kövesse a legfrissebb
információkat!

Ha az Ön online pénztárgépeiből érkező
adatok szabálytalanságra utalnak,
további ellenőrzéseket végezhetünk,
például
• próbavásárlásokat,
• forgalomszámlálást.
Ha beigazolódik, hogy valóban
szabálytalanság történt, a mulasztási
bírság természetes személy esetén
ötszázezer forint, nem természetes
személy esetén akár 1 millió forint is
lehet. Emellett üzletlezárást is
elrendelhetünk. Ne kockáztasson!

Köszönjük együttműködését!

Iktatószám: <Iktatószám> Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Célok 
és 

eredmények


