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Kiderült, kik számíthatnak adóellenőrzésre 2014-ben 
  

Tax Authority reveals who should expect a tax audit in 
2014 

 
Az adóhatóság közzétette 2014-es elle-

nőrzési célkitűzéseiről szóló tájékoztatá-

sát. Az idei koncepció alapján az ellenőr-

zések során még nagyobb szerepet kap az 

informatikai támogatottsággal megvaló-

suló kockázati felmérés és kiválasztás. 

Idén a mezőgazdasággal, bizonyos ipari 

tevékenységekkel és kereskedelemmel 

foglalkozók számíthatnak fokozottabb 

ellenőrzésre, de a kenyér és pékáru gyár-

tók, valamint a közúti szállítók jövedel-

mezőségének vizsgálata is hangsúlyos 

lesz. 

 

Az adóhatóság tájékoztatója alapján továbbra is 

fontos célterület a jogelőd nélkül alakult vál-

lalkozások ellenőrzése, ezzel összefüggésben a 

KOCKERD kérdőív kitöltésére felhívottak 

körének bővülése várható. Az online kasszák 

bevezetésével összhangban az adóhatóság kie-

melt célja, hogy az ezáltal rendelkezésre álló 

adatok, valamint a belföldi összesítő nyilatkoza-

tok adatainak segítségével célzottabban választ-

hassa ki ellenőrzésre az adóalanyokat. 

 

Az ellenőrzési célkitűzéseknek megfelelően az 

adóhatóság ebben az évben fokozottan kívánja 

ellenőrizni az úgynevezett „cégtemetőket” és az 

ezekkel kapcsolatba hozható adóalanyokat is. A 

NAV egyik kiemelt célja, hogy visszaszorítsa és 

lehetőség szerint megakadályozza a csőd-, a 

felszámolási- és a kényszertörlési eljárások 

során történő visszaéléseket. 

 

Nagyobb hangsúlyt helyeznek  az adózó el-

ektronikus adatainak ellenőrzés során történő 

lemásolására és későbbi kiértékelésére, valamint 

az informatikai rendszerek manipulálásának 

megakadályozására is. Az ellenőrzések során az 

adóhatóság áttekintő jelleggel vizsgálni fogja az 

adóalanyok könyvviteli és számlázási szoftvereit 

és egyéb elektronikus rendszereit. 

 

The National Tax and Customs Authority 

has published a notice specifying its are-

as of focus for tax audits in 2014. This 

year the computer-based risk assessment 

and selection of taxpayers for audit will 

play a more prominent role than last 

year. In 2014, taxpayers engaged in agri-

cultural, and certain industrial and trad-

ing activities should expect more fre-

quent inspections, and it will also be a 

priority to audit the tax returns of baker-

ies and freight forwarders. 

 

 

Auditing companies established without a legal 

predecessor will remain a key area according to 

the Tax Authority’s notice, as it is expected that 

the scope of taxpayers required to fill out 

KOCKERD forms will be extended. With the 

obligatory implementation of electronic cash 

registers (ECRs), the Tax Authority’s aim is to 

be able to select taxpayers for audit more accu-

rately using data obtained from the ECRs as well 

as from domestic recapitulative statements. 

 

In accordance with the audit objectives, the Tax 

Authority will focus more rigorously on fraud 

schemes for making companies with large debts 

“disappear” and on taxpayers who may be asso-

ciated with such schemes. A priority aim of the 

Tax Authority is to reduce and, if possible, 

prevent abuses in connection with bankruptcy, 

liquidation and involuntary de-registration 

procedures. 

 

The copying of electronic taxpayer data for 

purposes of subsequent evaluation will become 

more frequent. Preventing the manipulation of 

IT systems is also a priority. During tax audits, 

the Tax Authority will carry out general reviews 

of the accounting and invoicing software and 

other IT systems used by taxpayers. 

 

The Tax Authority’s notice informs of the fol-
lowing in connection with specific tax types: 
 

Regarding VAT, the main areas of focus will be 

compliance with invoicing obligations, and the 

verification of transactions on the basis of which 

invoices are issued. In addition, tax audits will 

continue to focus on the most typical forms of 

fraud, including chain transactions. 
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Az egyes adónemekkel kapcsolatban az irányelv 

a következőket tartalmazza: 

Az általános forgalmi adó területén kiemelt 

vizsgálati terület lesz a bizonylatolási kö-

telezettség helyes teljesítése, valamint a számlák 

mögötti gazdasági események valódiságának 

ellenőrzése, emellett pedig folytatódik a 

legjellemzőbb csalási formák, valamint a 

láncügyletek ellenőrzése. Fontos, hogy az 

áfacsalásban érintett, illetve az adószempontból 

kockázatos adóalanyok mellett várhatóan az 

ilyen adóalanyok működésével kapcsolatban 

vagyoni előnyre szert tevő magánszemélyeket is 

ellenőrzés alá fogják vonni. 

 

A környezetvédelmi termékdíjakkal kapcsolatos 

ellenőrzések során kiemelten vizsgált terület 

2014-ben például a termékdíj-fizetés átvállalá-

sa. Az energiaadó kapcsán a visszaigénylések 

szabályszerűsége a fő vizsgálati irány, népegés-

zségügyi termékadó esetén pedig a vizsgálattal 

érintett adóköteles termékkörök különösen a 

következők: energiaital, üdítőital, ételízesítő, 

gyümölcsíz és előrecsomagolt cukrozott készít-

mények. 

 

A társasági és osztalékadó vonatkozásában a 

NAV kiemelt figyelmet fordít többek között az 

egyes adóalap növelő tételek megfelelő alkalma-

zására, az indokolatlan költség- és ráfordítás-

elemek kiszűrésére (különösen, ha a tranzakciót 

külföldi kapcsolt vállalkozással kötötték), a 

transzferárak ellenőrzésére (főleg a kamatok és 

az immateriális javak kapcsán), a K+F tevé-

kenység megfelelő minősítésére, az adókedvez-

mények felhasználásának ellenőrzésére és az 

adómegállapítás iránti kérelemben foglalt 

tények teljesülésének ellenőrzésére. 

 

A járulékfizetések biztosítása érdekében to-

vábbra is kiemelt figyelmet kap a munkaerő-

kölcsönzés mint foglalkoztatási forma, különös 

tekintettel az elmúlt években tapasztalt vissza-

élésekre. A vámellenőrzések esetén az utólagos 

jellegű ellenőrzésekre helyeződik a hangsúly, 

ennek megfelelően az ellenőrzések kétharmada 

vámáru-nyilatkozatok utólagos felülvizsgálatára 

fog irányulni. Jövedéki területen az informati-

kai és internetes rendszerek szélesebb körű 

használata és az illegális dohánykereskedelem, 

valamint a házi szeszfőzés fokozottabb ellenőr-

zése várható. 

* * * 

 
Amennyiben a fenti témákkal kapcsolatban 
kérdése lenne vagy azok érintik vállalkozását, 
kérjük, látogasson el a PwC Magyarország 
március 27-i konferenciájára, ahol az adóható-
ság képviselői részletesen ismertetik az ellenőr-
zési célkitűzéseket, ezen túl pedig számos gya-
korlati adózási témával is megismerkedhet 
vezető adószakértőink tolmácsolásában.  

A fenti témákban forduljon hozzánk bizalom-
mal! 

Gergely-Tóth Tamás  
(tamas.gergely-toth@hu.pwc.com) 
Kelemen János (janos.kelemen@hu.pwc.com) 
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It is important that, together with taxpayers 

involved in VAT fraud and companies deemed 

risky from a tax perspective, the natural persons 

related to these taxpayers who acquire revenue 

in connection with the operation of these com-

panies will also be subject to tax audits. 

 

In relation to the environmental protection 

product fee, the assumption of product fee 

payment obligations will also be subjected to an 

elevated level of scrutiny. Tax audits concerning 

energy tax will focus on the validity of tax refund 

claims. In the case of the public health product 

tax, the following products will fall under inten-

sified inspection: energy drinks, soft drinks, 

seasonings, marmalades and pre-packaged 

sugar-sweetened products. 

 

Regarding corporate income tax and dividend 

tax, the Tax Authority will pay special attention 

to certain tax base increasing items, unjustified 

expenses (including, in particular, where the 

transactions are carried out between a Hungari-

an taxpayer and its foreign related parties), the 

arm’s-length price used (especially in relation to 

interest and intangible assets), the classification 

of R&D activities, and the use of tax incentives. 

The Tax Authority will also check whether the 

facts and circumstances described in binding 

ruling requests are fulfilled.  

 

In order to ensure the payment of contributions, 

the Tax Authority will continue to focus on staff 

leasing (as a type of employment), especially 

with regard to abuses in recent years. In 2014, 

post-clearance audits will become more im-

portant, and as a consequence, two-thirds of 

audits will concern the post-clearance verifica-

tion of customs declarations. In the case of 

excise duty, the use of IT- and Internet-based 

systems will be extended, and more stringent 

controls will be introduced regarding the illegal 

trade of tobacco products and the home distilla-

tion of spirits. 

 

* * * 

 
If you have any questions or would like to dis-
cuss how the above may affect your company, 
make sure to attend the conference hosted by 
PwC Hungary on 27 March 2014, where re-
presentatives of the Hungarian Tax Authority 
will explain the key areas of tax audits in detail. 
In addition, our leading tax experts will talk 
about many other practical tax issues. 
 
In case of further questions, please contact 
Tamás Gergely-Tóth (tamas.gergely-
toth@hu.pwc.com) or János Kelemen 
(janos.kelemen@hu.pwc.com) 
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