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Összefoglaló
A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
szóló 2008. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja alapján becslést (költségvetési
hatásvizsgálatot) készít a külső tételek alakulására befolyással lévő törvényjavaslatokról. Ez
alapján a Költségvetési Tanács becslést készített a 2010. október 16-án T/1376. sorszámon
benyújtott indítvány („Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról”) költségvetési hatásairól. Az
elemzésünkben szereplő számítások a 2010. augusztus 18-án publikált technikai
kivetítésünkhöz képest mutatják be a javaslat általunk becsült közvetlen és közvetett hatásait.
A javaslat legfontosabb eleme az szja-rendszer átalakítása, amely többek között bevezeti az
egykulcsos 16%-os adót, fokozatosan kivezeti a szuperbruttósítás intézményét és kibővíti a
családi kedvezményt. Összességében a munkát terhelő elvonások változásai 2011-ben
közvetlen hatásként 310 milliárd Ft-tal rontják a költségvetés eredményszemléletű egyenlegét,
a további években pedig ez a hatás először 500, majd tartósan közel 800 milliárd Ft-ra
emelkedik.
Az egyéb adókat érintő javaslatok az első két évben 50 milliárd Ft-tal javítják az egyenleget,
2013-2014-ben viszont ezt a hatást a társasági adó kulcsának csökkentése átfordítja 100
milliárd Ft-os egyenlegromlásba. Mivel a pénzügyi szervezetek különadójának pontos
szabályait is ez a javaslat tartalmazza, ez (a társasági adóból való levonhatóságot figyelembe
véve) további 162 milliárd Ft egyenlegjavulást okoz 2011-ben.
A törvényjavaslat jelentős közvetett hatásokkal is jár. A személyi jövedelemadó csökkentése
ösztönzi a munkakínálatot, emeli a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét és a fogyasztást,
áttételesen pedig a gazdaság növekedését és a foglalkoztatottságot. Az adó által kiváltott
nettó jövedelem-növekedésnek azonban egy része megtakarításokban is lecsapódik. A
társasági adó 2013-as csökkentése egyértelműen növeli a gazdaság hosszú távú növekedési
potenciálját és a foglalkoztatottságot. Összességében a vásárolt fogyasztás növekedése 1,1
illetve 0,7 százalékponttal, a GDP növekedése pedig 0,2-0,2 százalékponttal gyorsul 20112012-ben, miközben a versenyszektor foglalkoztatottsága 2014-ig 0,5 százalékkal (kb. 15 ezer
fővel) bővül. A beruházások növekedése kezdetben kissé lassul, majd a 2013-ban esedékes
társaságiadó-csökkentés hatására jelentősen, közel egy százalékponttal gyorsul. Ezek a
makrogazdasági hatások áttételesen javítják a költségvetés egyenlegét az első évben kb. 50
milliárd Ft-tal, a további években pedig 90-120 milliárd Ft-tal.
A javaslat teljes hatása a költségvetés pénzforgalmi egyenlegére így minden évben negatív,
ezért a kötelező ellentételezés elvét nem teljesíti. Ha a törvény betűjével ellentétben
figyelembe vesszük a már elfogadott ágazati különadók várható hatását (T/1374. számú
elfogadott törvényjavaslat), akkor a követelmény 2011-re teljesül, de középtávon a
fenntarthatóság megőrzéséhez további, jelentős intézkedések szükségesek. A két
törvénycsomag együttes hatásaként az egyenleg már 2012-ben is mintegy 200 milliárd Ft-tal
romlik, 2013-ban és 2014-ben viszont már nagyságrendileg 700 milliárd Ft az elmaradás az
alappályához képest.
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1. táblázat: A T/1376. számú törvényjavaslat hatásai az államháztartás központi
alrendszerére – eltérés a 2010. augusztus 18-án publikált technikai kivetítéshez
képest, milliárd Ft
2011 2012 2013 2014
Közvetlen hatások eredményszemléletben
Munkát terhelő adókat és járulékokat érintő javaslatok
-310 -515 -740 -785
Szja kulcsváltozás + szuperbruttó kivezetése + adójóváírás
-58 -267 -495 -532
Adóterhet nem viselő járandóságok adómentessé tétele
-6
-6
-6
-6
Családi adóalap-kedvezmény változása
-136 -129 -121 -125
Elkülönülten adózó jövedelmek (kamatadó is) 16%-os adója
-62 -63 -65 -66
Béren kívüli juttatások átalakítása
-47 -49 -52 -55
Egyéb adókedvezmények
3
3
3
3
Minimálbér utáni járulékfizetési kötelezettség a vállalkozóknál
-6
-6
-6
-6
Egyéb tételek
2
2
2
2
Egyéb adókat érintő javaslatok
47
51
-95 -105
Energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó)
32
35
41
46
Jövedéki adó emelése
15
16
16
16
Társasági adó – egységes 10%-os kulcs
0
0 -152 -167
Pénzügyi szervezetek különadója
162
0
0
0
(társasági adó hatással korrigálva)
Összes közvetlen hatás eredményszemléletben
-101 -464 -835 -890
Összes közvetlen hatás pénzforgalmi szemléletben
-76 -451 -819 -889
Közvetett hatások pénzforgalmi szemléletben
48
88 107 122
(pénzügyi szervezetek különadója nélkül)
Teljes hatás pénzforgalmi szemléletben
-28 -363 -712 -767
Megjegyzés: Az adócsökkentés pénzforgalmi hatása az első évben mérsékeltebb az
eredményszemléletűnél, mert az adókötelezettség egy részét általában késleltetve fizetik be az
adózók.

2. táblázat: A törvényjavaslat makrogazdasági hatásai – éves növekedési ütemek
eltérése a 2010. augusztusi technikai kivetítéshez képest, százalékpont
2011 2012 2013 2014
GDP
Vásárolt fogyasztás
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
Export
Import
Fogyasztói árindex
Versenyszektor bérei
Versenyszektor létszáma

0,2
1,1
-0,3
0,0
0,3
0,2
0,4
0,1

0,2
0,7
-0,2
0,0
0,2
0,3
0,0
0,1

0,1
0,2
0,8
-0,1
0,1
0,5
-0,1
0,2

0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,4
0,0
0,1
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1. Munkát terhelő adókat és járulékokat érintő javaslatok hatásai
1.1. A munkát terhelő adókat és járulékokat érintő javaslatok közvetlen hatásai
A javaslat bemutatása
A T/1376 törvényjavaslat jelentős változtatásokat javasol a személyi jövedelemadó
rendszerben, és kisebb módosításokat a járulékrendszerben (például a minimálbér utáni
járulékfizetési szabály visszaállítása a tevékenységre jellemző kereset helyett). A 2009-ben
törvénybe iktatott szja-szabályozásváltozással ellentétben 2011. január 1-jétől nem tolódik ki
az szja sávhatára 5 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra, hanem helyette:
(a) Az összevont adóalapra vonatkozó névleges adókulcs egységesen 16% lesz a
jövedelem nagyságától függetlenül (az alappályán, amihez viszonyítunk, 15 millió Ft-ig
17%, felette pedig 32% az adókulcs).
(b) Az adóalap-kiegészítés három év alatt fokozatosan megszűnik. 2011-ben még a teljes
munkáltatói járulékokkal növelt (27%) adóalap a személyi jövedelemadó alapja. 2012ben ez megfeleződik (13,5%) és 2013-ban megszűnik. Ez esetben is, mint az
adókulcsnál, az összehasonlítás a szuperbruttó hatályban maradásához képest
történik.
(c) Az adójóváírás 2011-től a bér- és adóalap-kiegészítés 16 százaléka, havonta
maximum 12100 forint (korábban 15100 Ft volt), amelyet teljes mértékben (az
adóalap-kiegészítéssel növelt) 2 millió 750 ezer forintos éves összes jövedelemig,
12%-os csökkenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintos éves összes jövedelemig
lehet érvényesíteni. Az adójóváírás szerkezete kivetítésünk horizontján állandó, azaz
nem vesszük figyelembe annak semmilyen, még törvénybe nem foglalt 2012-es és
2013-as változását.
(d) Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóságok kategóriája. Az eddig ide sorolt
jövedelmek (nyugdíj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás stb) – a
hallgatói munkadíj kivételével – adómentessé válnak. Ez azt jelenti, hogy többé nem
képezik az összevont adóalap részét, a rájuk eső adóval tehát nem kell csökkenteni a
számított jövedelemadót.
(e) Lényegesen kibővül és családi adóalap-kedvezménnyé alakul az eddig csak három- és
többgyerekesek számára igénybe vehető családi adókedvezmény. Egy és két gyermek
után havonta 62500 forint adóalap-kedvezmény érvényesíthető, ez hatásában hasonló
egy havi 10 ezer forint adókedvezményhez. A legalább három gyermekkel rendelkezők
esetében az adóalap-kedvezmény 206 250 forint, ami adókedvezményben 33 ezer
forintot jelent gyermekenként (a jelenlegi szabályozásban a kedvezmény 4 ezer forint /
gyerek a legalább három gyerekeseknél). A kedvezmény megosztható a jogosulttal
közös háztartásban élő házastárssal vagy élettárssal. Adóalap-kedvezményként való
bevezetésével a családi kedvezmény az eddigi helyzethez képest (a számított szja-ból
előbb az adójóváírást, és csak utána a családi adókedvezményt lehetett levonni) a
kedvezmények sorában az első helyre kerül.
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(f) Az egykulcsos adórendszer 16 százalékos kulcsa az elkülönülten adózó jövedelmekre
(tőkejövedelmek, vagyonátruházásból származó jövedelem, kamatjövedelem stb.) is
érvényes 2011-től. Ez az esetek többségében adócsökkenést (25 illetve 20
százalékról) jelent, egy jelentősen kisebb körben viszont adóemelést (az eddigi 10
százalékos osztalék esetében).
(g) Jelentős átrendezésre kerül sor a béren kívüli juttatások rendszerében is. A korábbi
kategóriák ugyan megmaradnak, azonban az egyes kategóriákra jellemző
kulcsváltozásokon túl azok szerkezete is némileg átalakul:
a. Egyes juttatásokat (például reprezentáció, üzleti ajándék) továbbra is csak a
kifizetői adó terhel (ezután 1,19*16%).
b. A kedvezményes (eddig 25%-os kifizetői adókulccsal adózó) kör ezután 16%os kulccsal fog adózni úgy, hogy az adó alapja a juttatás értékének 1,19
szerese. (A szorzó biztosítja, hogy egy adott értékű kedvezményes juttatás
implicit adókulcsa azonos legyen az egyenértékű bérkifizetésével.)
Ughyanakkor ebben a körben járulékfizetési kötelezettség továbbra sem
keletkezik. Ide fog tartozni (adott értékhatárig) az üdülési csekk, a meleg és
hideg1 étkezési utalvány, utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, a megújulási
kártya (új elem), az internethasználati díj2 és egyes, a magánszemély részére
szóló havi foglalkoztatói hozzájárulás (önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár,
egészségpénztár stb.). Ezzel a leggyakrabban igénybe vett juttatás-elemek
gyakorlatilag egy csoportba kerülnek.
c. Az eddig 54%-os adó- és 27%-os járulékkötelezettséggel terhelt juttatáskör
adókulcsa szintén 16%-os szintre csökken úgy, hogy az 1,19-es szorzót itt is
alkalmazni kell, és a járulékkötelezettség továbbra is fennmarad. Mivel a
csoport korábban legjelentősebb eleme (a hideg étkezési utalvány) átkerül a
kedvezményesen adózók körébe, ezért a csoport meglehetősen leszűkül.
Ezeket a juttatásokat továbbra is munkaadói járulék terheli.
d. Az összevont adóalap részét fogja képezni ezután például az iskolarendszerű
képzés, a sportcélú támogatás és személyszállítási szolgáltatás,3 amely tételek
így az adóalap részeként adókötelesek, vagyis adóalap-kiegészítéssel növelt
értékük után kell 16%-os adót – valamint munkaadói és munkavállalói
járulékokat – fizetni a magánszemélynek. (Ugyanakkor ezek adóalapjából is
levonható a családi adókedvezmény, és adójukból érvényesíthető adójóváírás,
adókedvezmény.)
(h) Hosszabb távon csak két adókedvezmény, a mezőgazdasági őstermelői kedvezmény
és a súlyos testi fogyatékosság miatt levonható kedvezmény marad meg, minden
egyéb kedvezmény legkésőbb 2015-ben megszűnik. Ezek közül a legnagyobb a
lakáscélú hiteltörlesztés kifutó adókedvezménye (2008-ban 13 milliárd forint), de ide
tartozik a felsőoktatási tandíj kedvezménye és a felnőttképzés kedvezménye is. Az
1

A hideg étkezési utalvány eddig az 54%-os adó és 27%-os járulékkulccsal adózó kategória részét képezte.
Az internetes díj ez idáig a teljesen adómentes kategóriába tartozott.
3
Az iskolarendszerű képzés eleme idáig a kedvezményesen adózó kategória körébe tartozott, az utóbbi két elem a
teljesen adómentes csoport részét képezték eddig.
2
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önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetés és a nyugdíj-előtakarékossági számlára
történő befizetés kedvezménye 30 százalékról 20 százalékra csökken. Megszűnik a
kedvezmények igénybe vételének felső határa.
(i)

Az egyéni és társas vállalkozók esetén a járulékfizetés alapjául szolgáló minimum
jövedelem értéke az eddigitől eltérően (2010. március 31-éig a minimálbér kétszerese,
2010. április 1-jétől pedig „a tevékenységre jellemző kereset” helyett) 2011. január 1jétől a minimálbér illetve középfokú végzettség esetén a garantált bérminimum
szintjére csökken.

(j) Egyéb, kisebb jelentőségű változások történnek például a rehabilitációs
hozzájárulásban (kölcsönzött munkaerő kezelése) és az egészségügyi szolgáltatási
járulék összegében. Emellett a törvényjavaslat szerint 2011-től a munkaadói
járulékokra vonatkozóan is bevezetik a járulékfizetési plafont. Ennek pontos összegét
azonban a költségvetési törvény fogja tartalmazni, ezért a hatást a költségvetési
törvényjavaslat véleményezésekor fogjuk számszerűsíteni.

Becslés a javaslat közvetlen költségvetési hatásáról
A javaslat munkát terhelő adókat és járulékokat érintő elemei összességében 2011-ben 310
milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelentenek, ami 2014-re 785 milliárd forintra
emelkedik. A 3A. táblázat tartalmazza részletesen a munkát terhelő elvonásokat érintő
javaslatok közvetlen költségvetési hatásait eredményszemléletben.
3A. táblázat: Munkát terhelő adókat és járulékokat érintő változások közvetlen hatásai
az alappályához képest 2011-2014 (eredményszemléletben, milliárd Ft)
Közvetlen hatások eredményszemléletben

2011

2012

2013

2014

-58

-267

-495

-532

-167

-364

-581

-617

109

98

86

85

-6

-6

-6

-6

-136

-129

-121

-125

(f) Elkülönülten adózó jövedelmek adójának változtatása
(magánszemélyhez nem köthető kamatadó is)

-62

-63

-65

-66

(g) Nem pénzbeli juttatások adó- és járulékváltozásai

-47

-49

-52

-55

3

3

3

3

-6

-6

-6

-6

2

2

2

2

Eredményszemlélet összesen

-310

-515

-740

-785

Pénzforgalmi szemlélet összesen:

-280

-499

-722

-782

(a)-(c): Szja-kulcs csökkentése, szuperbruttósítás kivezetése,
adójóváírás változtatása, ebből:
- - Adótábla alapján számított szja változás
- - Adójóváírás változása
(d) Adóterhet nem viselő járandóságok adómentessé tétele
(e) Családi adóalap-kedvezmény változása

(h) Adókedvezmények, nyugdíj előtakarékossági számla, önkéntes
kölcsönös biztosító
(i) Minimálbér utáni járulékfizetési kötelezettség a vállalkozóknál
(j) Egyéb tételek
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Az eredményszemléletű és a pénzforgalmi összegek közötti különbség az adóbefizetésre
vonatkozó szabályokkal magyarázható. Az összevont adóalap esetében ez azt jelenti, hogy a
decemberi gazdasági tevékenység után januárban folyik be az adóelőleg. Más tételeknél – pl.
egyes elkülönülten adózó jövedelmeknél – az adózók májusban fizetik be az előző évre
vonatkozó adókötelezettségüket. A 3B. táblázat mutatja részletesebben az egyes tételek
pénzforgalmasítását (az (a)-(e) tételek esetében mindenhol egy hónapos korrekció, a többiek
esetében némileg bonyolultabb a pénzforgalmasítás).
3B. táblázat: Munkát terhelő adókat és járulékokat érintő változások közvetlen hatásai
az alappályához képest pénzforgalmi szemléletben 2011-2014 (milliárd Ft)
Közvetlen hatás pénzforgalmi szemléletben (milliárd Ft)

2011

2012

2013

2014

(a)-(e) Összevont adóalap
(f) Elkülönülten adózó jövedelmek
(g) Nem pénzbeli juttatások
(h)-(j) Egyéb tételek

-183
-49
-44
-4

-385
-63
-49
-2

-604
-65
-51
-2

-660
-66
-54
-2

Pénzforgalmi szemlélet összesen:

-280

-499

-722

-782

(a)-(c) szja-kulcs, szuperbruttósítás és adójóváírás
2011-ben a javaslat (a)-(c) eleme eredményszemléletben körülbelül 60 milliárd Ft-tal csökkenti
a bevételeket: a adótábla alapján számított szja mintegy 170 milliárd Ft-tal csökken a
kulcscsökkentés hatására, amit részben ellensúlyoz az adójóváírás maximális összegének
mérsékléséből adódó 109 milliárd Ft megtakarítás. A következő években az adójóváírás
maximális összegét és lecsengetését a törvényjavaslat szövegének megfelelően változatlanul
tartjuk. Az adóalap-kiegészítés ugyanakkor 2013-ra fokozatosan megszűnik, ezért az adótábla
alapján számított szja a következő években tovább csökken, a kiesés 2013-ra megközelíti a
600 milliárd Ft-ot.
(d) adóterhet nem viselő járandóságok adómentessé tétele
Az egykulcsos adórendszer bevezetésével ezek a járandóságok nem „tolják fel” a magasabb
kulcsba a többi jövedelmet, azonban az igénybe vehető adójóváírást befolyásolják annak
lecsengési szakaszában. Ebből származóan van némi költségvetési hatása a lépésnek: az
adóterhet nem viselő járandóságok adómentessé tétele 6 milliárd Ft bevételkiesést okoz.
Ugyanakkor a járandóságok adómentessé tétele az adóbevallást jelentősen egyszerűsíti és az
adminisztrációs költségeket csökkenti.
(e) családi kedvezmény
A családi kedvezmény kibővítése az eddig ténylegesen igénybe vett mintegy 13 milliárd Ft
családi kedvezményt 136 milliárd Ft-tal, 149 milliárd Ft-ra emeli. A kedvezmény teljes összege
alacsony jövedelemszinteken csak részlegesen érvényesíthető. Mint a 4. táblázat mutatja, az
egy- és két gyerekes adózók 70 illetve 45%-a tudja teljes egészében igénybe venni a
kedvezményt, a három- és több gyerekeseknek pedig túlnyomó többsége a részlegesen
igénybe vevők közé fog tartozni. (Három gyermek esetén havi bruttó 487 ezer Ft-ig nem kell
adót fizetnie a munkavállalónak.) Ez egyben azt is jelenti, hogy az adóbevallásba összesen
beírható kedvezmény feltehetően jelentősen meg fogja haladni a ténylegesen igénybe vett
kedvezményt – a költségvetési hatások számszerűsítésében pedig ez utóbbi a fontos. (A
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részlegesen igénybe vevők nagy száma és az adórendszer átalakítása miatt a hatások
pontosabban becsülhetők egyéni szintű adatokon, mint múltbeli aggregált adatokon. Az M1.
melléklet tartalmazza a becslésnél alkalmazott egyéni szintű adatokon alapuló módszertant.)
Az adóalap-kedvezmény tömege kb. 1/3-1/3-1/3 arányban oszlik majd meg az egy-, két- és
háromgyerekesek között. A 4. táblázat egy a családi adóalapkedvezménnyel egyenértékű
adókedvezmény igénybevételének részletes megoszlását mutatja be.
4. táblázat: A családi kedvezmény igénybe vétele gyermekek száma szerint (Ft)
1 gyerek

2 gyerek 3+ gyerek Összesen

Adózók száma (ezer fő)
Teljesen igénybe veszik

321

144

8

473

Részlegesen igénybe veszik

131

172

118

421

72

44

24

140

Összesen beírhatja

524

360

150

1 034

Összesen (legalább részlegesen) igénybe veheti

452

316

126

894

Teljesen igénybe veszik

39

35

10

83

Részlegesen igénybe vevők által beírható

16

41

151

208

Részlegesen igénybe vevők által igénybe vett

8

18

32

58

Azok által beírható, akik nem tudják igénybe venni

9

11

30

49

Összesen beírható

63

86

191

340

Összesen igénybe vehető

46

53

42

141

Nem tudják igénybe venni

Adókedvezmény összege (milliárd Ft)

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy részletes bontásban tudjuk bemutatni a családi kedvezmény
igénybevételét, a családi adóalap-kedvezményt egy hasonló hatású családi adókedvezménnyel
közelítettük (egy- és két gyerekesek esetén 10 ezer Ft / gyerek, három- és több gyerek esetén 33 ezer
Ft / gyerek). Ezért az itt közölt eredmények összege némileg eltér a családi adóalap-kedvezmény
pontosabb módszertannal számított költségétől (141 milliárd Ft a 136+13=149 milliárd Ft-hoz képest).
Az itt szimulált családi kedvezmény családon belüli megosztásában egyszerűsítő feltételezéssel éltünk,
ezért a táblázat eredményei némiképp alábecsülik a részlegesen igénybe vett kedvezmény összegét.

(f) elkülönülten adózó jövedelmek adójának egységes 16%-os kulcsa
Az elkülönülten adózó jövedelmek 16%-os kulcsának bevezetése eredményszemléletben
összesen 62-66 milliárd Ft bevételkieséssel jár. Ebből legjelentősebb a magánszemélyhez
nem köthető (kifizetői) kamatadó (20 milliárd Ft hatás) és a 25%-os osztalékadó 16%-ra
csökkentése (25 milliárd Ft hatás). Az egységes kulcs bevezetése révén értelmét veszti az
ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó adózási módok közötti választási lehetőség, így az
ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az önálló tevékenységre irányadó
szabályok szerint kell adózni. Az ingatlan-bérbeadás adózásának kedvezőbbé tétele mintegy
8 milliárd Ft bevételkiesést jelent.
(g) béren kívüli juttatások
A béren kívüli juttatások átalakítása az időhorizonton 47-55 milliárd Ft-tal csökkenti az adó- és
járulékbevételeket.
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Az eddig kedvezményes kulcsba tartozó elemek bruttó értékét 2011-re több mint 400
milliárd Ft-ra becsültük. Azt feltételezzük, hogy a munkáltatók ezeket ugyanolyan nettó
összegben fogják nyújtani, mint idén, így itt a kulcscsökkenés kb. 20 milliárd Ft
bevételkiesést okoz.
Az eddig magasabb adó- és járulékteherrel (54% illetve 27%) járó elemek bruttó
értékét 2011-re kissé több mint 100 milliárd Ft-ra becsültük. Mivel ennek a
kategóriának legjelentősebb eleme a hideg étkezési utalvány, és az átkerül a
kedvezményes körbe, itt azt feltételezzük, hogy jövőre a teljes, jelenleg 45 milliárd Ft
körüli nettó összeg 75%-át hideg étkezési utalvány formájában fogják adni, és ennek
megfelelően a magasabb kulcsban maradó juttatások összege az eddigi 25%-a lesz. Itt
kb. 40 milliárd Ft az adó- és járulékkiesés.
Több, korábban nem az összevont adóalapba tartozó juttatás az összevont adóalapba
kerül, mint pl. a sportcélú juttatás és a személyszállítási szolgáltatás. Azt feltételezzük,
hogy az ide tartozó korábban 25 milliárd Ft körüli összegnek az adóteher növekedése
miatt csak körülbelül a felét fogják ezután adni, kb. 13 milliárd Ft-tal javítva ezzel a
büdzsé adó- és járulékbevételét.
Mivel a gyakorlatban jelenleg igénybe vett juttatási elemek szinte teljes köre a
kedvezményesen adózó kategóriában lesz, a becslés kevéssé érzékeny az
alkalmazott feltételezésekre. Eltérő feltételezések mellett a bevételkiesés a 40-60
milliárd Ft-os tartományba esik.
Mivel feltételezéseink szerint a vállalatok nagyrészt a nettó juttatásokat tartják szinten,
ezért az átalakítás összességében csökkenti a vállalkozások teljes bérköltségét, amit
makrohatásaink számításakor figyelembe veszünk.
(h) adókedvezmények és önkéntes kölcsönös biztosítási és nyugdíj-előtakarékossági számla
Az önkéntes kölcsönös biztosítási és a nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetés
kedvezményének 30%-ról 20%-ra történő csökkentése mintegy 3 milliárd Ft-tal növeli a
bevételeket. Az átmeneti adókedvezményeket (például a lakáscélú hiteltörlesztés
kedvezményét) 2015-ben vezetik ki, tehát ennek hatásával az előrejelzési horizonton nem
számolunk. A családi kedvezményen kívüli néhány megmaradó kedvezmény felső
igénybevételi határának eltörlése 1 milliárd Ft-nál kisebb bevételkiesést okoz a
költségvetésnek.
(i) vállalkozók minimálbér (illetve garantált bérminimum) utáni járulékfizetési kötelezettsége a
tevékenységre jellemző kereset helyett
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2007-es egyéni szintű járulékfizetési adatai
alapján némileg több mint 50 ezer vállalkozó – az egyéni vállalkozók mintegy hatoda és a
társas vállalkozók mintegy harmada – fizette járulékát a kétszeres minimálbér után. Közülük
adóellenőrzési és egyéb (például nyugdíj- vagy hitelfelvételi) okokból nem mindenkinek áll
majd érdekében a bérminimumra váltani. Azzal a feltételezéssel élve, hogy kb. 60%-uk kerül
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majd vissza a garantált bérminimumra, az államháztartást az adó- és járulékoldalon keresztül
mintegy 6 milliárd Ft bevételkiesés éri majd.4
A hatásokat egy stilizált egyéni vállalkozó példáján mutatjuk be (ld. 5. táblázat): Ha egy
jelenleg kétszeres minimálbér után járulékot fizető és kivétet elszámoló vállalkozó a garantált
bérminimumra jelenti be magát, akkor 13500 Ft-tal kevesebb kivét utáni szja-t és 25300 Ft-tal
kevesebb járulékot fog fizetni. Ugyanakkor a vállalkozói kivét csökkentésével (jogkövető
magatartást és így a költségszint állandóságát feltételezve) megnő a vállalkozói szja-alap.
Tehát az ez után fizetendő vállalkozói szja, osztalékadó és egészségügyi hozzájárulás is nő,
összesen 21300 Ft értékben. Összességében a bérminimumra visszakerülő adóalanyra eső
havi adó- és járulékkiesés teljes összege 15709 Ft.
5. táblázat: Kétszeres minimálbérről garantált bérminimumra kerülő egyéni vállalkozó
adó- és járulékfizetésének változása 2011-ben (Ft)
Adókulcs (%) Adóalap-változás
a) Járulékalap és kivét
147000 Ft-ról 89500 Ft-ra
b) SZJA (vállalkozói kivét után)
c) Járulékok
d) Vállalkozói jövedelem
e) Vállalkozói szja
f) Osztalékalap
g) Osztalékadó
h) Egészségügyi hozzájárulás
Összes adó- és járulék

Terhelés változása

-57 500
20,3
44

-11684
-25 300
57 500
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5 750
51 750

16
14

8 280
7 245
-15 709

(j) egyéb intézkedések
Az egyéb intézkedések 2-3 milliárd Ft bevételi többletet jelentenek a költségvetésnek.

1.2. Munkát terhelő adókat és járulékokat érintő javaslatok közvetett hatásai
1.2.1. Az szja-változások viselkedési hatásai
Az szja-változás közvetett hatásait az APEH egyéni szintű adatain végzett mikroszimulációs
és makromodellel is számszerűsítettük.
Az szja-változás, amellett, hogy adócsökkentést jelent aggregált szinten, ún. viselkedési
hatásokkal is jár. Az ösztönző hatások befolyásolják az adózók munkapiaci döntéseit és így a
makrogazdasági teljesítményt is. A hatások lényegében két tényezőtől függnek: az ún.
határadókulcs és az átlagadókulcs alakulásától (erről részletesebben lásd az M3. mellékletet).
A határadókulcs azt méri, hogy egy adott bruttó jövedelem mellett mekkora az adóterhe 100

4

Itt tehát azzal az egyszerűsítő feltételezéssel is élünk, hogy minden visszakerülő vállalkozó a középfokú
végzettségűeknek garantált bérminimumra és nem a minimálbérre kerül vissza. Ha egyesek a minimálbérre
kerülnek vissza, akkor ez kissé növelheti a költségvetési kiesést.
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forint többletjövedelemnek, míg az átlagadókulcs a teljes adófizetés bruttó jövedelemhez
viszonyított aránya.
Megfigyelések szerint a határadókulcs van a legnagyobb hatással az adózók bevallott
jövedelmére, munkaintenzitására. Amikor a munkavállaló arról dönt, hogy túlórázzon-e vagy
elvállaljon-e egy másodállást, akkor a határadókulcs alapján mérlegel, mivel ez mutatja, hogy
a megkeresett többletjövedelemnek mekkora része marad az adózónál. Minél alacsonyabb a
határadókulcs, annál inkább érdemes további erőfeszítést tenni.
Az átlagadókulcsnak ezzel ellentétes hatása van az adózó erőkifejtésére. Amennyiben
határadókulcsa változatlan marad, de csökken az adófizetési kötelezettsége (mondjuk egy
egyösszegű adókedvezmény hatására), akkor nő a korábbi béréből megmaradó nettó
jövedelem, így elképzelhető, hogy csökkenti a munkára fordított erőkifejtést, hiszen a korábbi
jövedelemszintet kevesebb munkával is fent tudja tartani.
Empirikus tapasztalatok az adókulcsok ösztönzési hatásairól
A szakirodalom két ága foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan hatnak az adók az
egyének munkapiaci döntéseire. A szakirodalom munkaerő-gazdaságtani ága általában
munkapiaci kérdőíves felmérések alapján dolgozik, és azt vizsgálja, hogy változik-e a
munkaórák száma vagy a munkaerőpiaci részvétel az adó- és támogatási rendszer
változásainak hatására (Meghir és Phillips 2008). A nemzetközi szakirodalom eredményei
szerint az adókulcsok csak igen kis mértékben befolyásolják a dolgozó férfiak munkaóráinak
számát, jobban befolyásolják viszont a nőkét, mivel esetükben elterjedtebb a részmunkaidős
foglalkoztatás. A foglalkoztatásra elsősorban az alacsony jövedelmek adóterhe van hatással.
A kutatások egy másik iránya ugyanakkor megállapította, hogy az adózók bevallott jövedelme
a munkaórák számánál érzékenyebben reagál a határadókulcs változására, elsősorban a
magas jövedelműek körében (ld. pl. Gruber és Saez 2002). Ezt az eredményt korábbi
kutatások magyar adatokon is kimutatták (Bakos, Benczúr és Benedek 2008; Kiss 2010).
Az MKKT módszertana az adózók bevallott jövedelmének határadókulcs szerinti
érzékenységét illetően a korábbi magyar kutatások eredményeit használja fel. A számítás a
lehetséges jövedelemhatást nem vette figyelembe, mivel a szakirodalom ezt a hatást
kismértékűnek tartja.
A bevallott jövedelem megváltozásának több forrása lehet. Egyrészt nőhet a munkavállalók
által ledolgozott órák száma, akár azért, mert többen dolgoznak, akár azért, mert aki már
eddig is dolgozott, több órát (vagy intenzívebben) dolgozik. Emellett a határadókulcs
csökkenésének hatására a jövedelemeltitkolás is csökkenhet. Az MKKT módszertana a
bevallott jövedelem adócsökkentés hatására várt növekedését részben a munkaórák, részben
pedig a munkaintenzitás növekedéseként értelmezi. A módszertan az adóváltoztatások
lehetséges gazdaságfehérítő hatásával – a hatások számszerűsítésének bizonytalansága
miatt – nem számol.
A magyar tapasztalatok szerint a határadókulcs hatása a magasabb jövedelműek esetében
jelentősebb, az alacsonyabb jövedelemkategóriákban kevésbé fontos. A bevallott jövedelem
változása mögött pedig elsősorban a munkaintenzitás (túlórák emelkedése, másodállások,
jobb minőségű munka) emelkedése, mintsem a fehéredés hatása húzódik meg. Az
átlagadókulcs változásának munkapiaci hatását illetően vegyesek az eredmények, ott inkább
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annak van szerepe, hogy a rendelkezésre álló jövedelem változása milyen makrohatásokat
generál.
A szja-javaslat összességében mind a határ- mind az átlagadókulcsot csökkenti, de a
jövedelemszinttől függően más-más mértékben (ld. 1. és 2. ábra). Az alacsony és közepes
jövedelműeknél, ahol az adózók legnagyobb része található, a határadókulcs alig csökken,
ugyanakkor a gyermektelen alacsony jövedelmű adózóknál előfordulhat, hogy az adójóváírás
változásai következtében nő az adófizetés, ezért az adott bruttó bérhez tartozó nettó
jövedelem enyhén csökken. Magas jövedelemszinteken viszont jelentősen csökken mind a
határ-, mind az átlagadókulcs. Azokban a családokban, ahol van gyermek, az adóterhelés
csökkenése jelentősebb lesz. Összességében mintegy az adófizetők 40 százaléka számára
csökken az adófizetési kötelezettség, számukra átlagosan 125 ezer forinttal. Ők valamennyien
2,3 millió Ft feletti éves jövedelemmel rendelkeznek. Összességében ugyanennyi, mintegy 40
százalék számára nő ugyanakkor az adófizetési kötelezettség, azonban átlagosan jóval
kisebb mértékben, évi mintegy 20 ezer forinttal. Ők valamennyien évi 3,5 millió forint alatti
jövedelemmel rendelkeznek. A fennmaradó rész, mintegy 20 százalék számára nem változik a
nettó jövedelem, ők tipikusan nagyon alacsony éves jövedelemmel (átlagosan 660 ezer
forinttal) rendelkeznek.5
1. ábra: A határadókulcs (a munkavállalói járulékokkal együtt) a bruttó bér
függvényében és az egyes bérszintekhez tartozó adófizetők megoszlása
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60%
adójóváírás lecsengése

10000

50%

Létszám (e fő)

nyugdíjjárulék-plafon*

8000

40%
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30%
Béreloszlás 2011 (bal skála)
METR 2011, alappálya
METR 2011 új szabályok
METR 2011 új, 2 gyerekkel

4000
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0
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Megjegyzés: METR: effektív határadókulcs, a munkavállaló által fizetett járulékok figyelembevételével.
Béreloszlás: az adófizetők száma az egyes bérszinteken.
* Nyugdíjplafon: A jövedelem 7 453 300 forintot meghaladó része után nem kell munkavállalói
nyugdíjjárulékot fizetni. Ezért az effektív határadókulcs e jövedelemszint fölött 9,5 százalékponttal
alacsonyabb.

5

Az M2. mellékletben található ábrák mutatják valós adatokon, hogy az egyes adózók számára hogyan alakul az
effektív átlagos adókulcs és a határadókulcs.
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2. ábra: A jövedelem nettó hányada és az egyes bérszintekhez tartozó adófizetők
megoszlása
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Megjegyzés: A jövedelem nettó hányada a nettó jövedelem és a bruttó jövedelem hányadosakánt áll
elő. Béreloszlás: az adófizetők száma az egyes bérszinteken
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A közepes, de még inkább a magas jövedelműeknél jelentős viselkedési hatás lép fel, amely a
bruttó bérek növekedésében nyilvánul meg. A magas jövedelemkategóriákban az adóalap
átlagosan mintegy 2,5%-kal nő az adóváltozások hatására, míg a közepes jövedelműeknél ez
a növekedés átlagosan 0,1% (6. táblázat).
6. táblázat: A bevallott jövedelem, adófizetés és nettó jövedelem változása az egyes
jövedelmi csoportokban átlagosan (ezer Ft, kivéve ahol külön jelölve)
alacsony
jövedelmű

közepes
jövedelmű

magas
jövedelmű

minden
adófizető

798

2 445

8 502

2 008

Adófizetés, 2011 – alappálya

38

355

1 853

292

Adófizetés, 2011 – új szabályok és változatlan
adóalap mellett

36

318

1 505

253

2

37

354

39

Érzékenység a határadókulcsra*

0,00

0,05

0,20

-

határadókulcs** (átlag, %) 2011 – alappálya

38,6

41,5

37,3

39,8

határadókulcs**(átlag, %) 2011 – új szabályok

37,3

40,8

33,3

38,6

Ösztönző hatás – a bruttó bér változása a
határadókulcs változásának hatására

-

3

193
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A nettó jövedelem teljes változása

2

39

495

50

-0,2

-1,5

-4,1

-1,9

2 237

1 960

285

4 482

Adóalap (nem szuperbruttó), 2011

A nettó jövedelem növekedése változatlan
adóalap mellett

Az átlagos adókulcs változása (százalékpont)
Adózók száma a csoportban (ezer fő)
Forrás: saját számítás APEH szja adatok alapján

Megjegyzések: Alacsony jövedelmű: évi 1,4 millió Ft bruttó jövedelem alatt, közepes: évi 1,4-5 millió Ft
bruttó jövedelem között, magas: évi 5 millió Ft bruttó jövedelem fölött, 2011-es jövedelem alapján
* Az érzékenységi mutató azt mutatja, hány százalékkal nő az adófizető bruttó bér értelemben vett
munkakínálata, ha egy százalékkal (pl. 50%-ról 50,5%-ra) nő pótlólagos jövedelmének hazavihető
része (1-METR).
** határadókulcs (METR): effektív határadókulcs, a munkavállaló által fizetett járulékok
figyelembevételével.
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Összességében az adózók alsó négy jövedelmi tizedében átlagosan a nettó jövedelem alig
változik, míg az adózók felső húsz százaléka számára jelentősebb, 2 százalék feletti
jövedelemnövekedést jelent az adóátalakítás (3. ábra).
3. ábra: A nettó jövedelem változása az adózók bruttó jövedelem szerinti tizedeiben

Nettó jövedelem (ezer forint)

6000

6%
Nettó jövedelem 2011, alappálya

5000

5%

Nettó jövedelem, 2011, új szabályok
4000

4%

Százalékos változás (jobb skála)

3000

3%

2000

2%

1000

1%

0

0%
alsó

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

felső

Adózók bruttó adóalap szerinti jövedelmi tizedei

1.2.2. Munkát terhelő adók és járulékok változásainak makrohatásai
Az adóváltozásnak jelentős makrogazdasági hatásai is vannak. Ezek számszerűsítése során
figyelembe vettük a különböző jövedelmi kategóriákban megfigyelhető eltérő viselkedést is. A
személyi jövedelemadót érintő törvénymódosítás új elvárások elé állította az MKKT eddig
használt makromodelljét (Baksa, Benk és Jakab 2010), emiatt különböző módosításokat
végeztünk (a részletes leíráshoz lásd: Baksa, Békési, Jakab és Soós 2010). A probléma
alapvetően abban rejlik, hogy a személyi jövedelemadó módosítása eltérően érinti a
különböző jövedelemkategóriába tartozó gazdasági szereplőket, emiatt egy aggregált
modellkeret már nem megfelelő. A különböző csoportba tartozó szereplők különböznek
munkakínálatuk ár- (adó)rugalmasságában, termelékenységükben; továbbá, hogy jövedelmük
mekkora hányadát fogyasztják el és mennyit takarítanak meg belőle, mennyire jellemzők rájuk
a likviditási korlátok, valamint figyelembe vehetjük azt is, hogy honnan származik a
jövedelmük és mire fordítják azt. Ezért fontosnak találtuk egy olyan elemzési módszer
kialakítását, amely ezeket az eltérő tulajdonságokat figyelembe veszi. Ehhez egy három
reprezentatív háztartásra épülő makromodellt készítettünk, amelynek részletesebb leírása a
M3. mellékletben található.
A személyijövedelemadó-változtatás alapvetően két fő csatornán keresztül fejti ki
makrohatásait. Egyrészt megváltoztatja a munkakínálatot, másrészt növeli a lakosság
rendelkezésére álló jövedelmét. A benyújtott szja-javaslat jelentős ösztönző hatásokat fejt ki, a
határadókulcs csökken, és emiatt nő a bevallott jövedelemtömeg, a munkaintenzitás. Ez
azonban a létszám emelkedésében, a munkanélküliség csökkenésében csak korlátozottabban
jelentkezik. Ennek oka, hogy az alacsony jövedelemkategóriákban a határadókulcs alig
változik.
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A másik fontos csatorna az átlagadókulcs változásának aggregált keresletre gyakorolt hatása.
A családi adókedvezmény megemelése is jelentős jövedelem-emelkedést okoz, és bár ez a
népesség egészében is jelentős lehet, a magasabb jövedelemcsoportokban még erőteljesebb
a hatás. Az átlagadókulcs csökkenése megemeli a rendelkezésre álló jövedelmet, amely
fokozza a fogyasztási keresletet. Az alacsonyabb jövedelem kategóriákban valószínűleg
jelentősebbek, a magasabb jövedelem kategóriákban kisebbek a likviditási korlátok. Mivel a
magasabb jövedelműeket jobban érintik az szja változásai és az ő fogyasztásuk kevésbé
érzékeny a nettó jövedelem változásaira, a nemzetgazdasági szintű fogyasztásra gyakorolt
hatás tompított lesz, és a nettó megtakarítások nőnek. Ezt a hatást erősíti az is, hogy az
adócsökkentés miatt javuló jövedelmi viszonyok az eladósodott háztartások egy részénél
lehetőséget teremtenek az adósságszolgálati terhek enyhítésére, tehát nem fogyasztják el,
hanem inkább törlesztésre fordítják az adókönnyítést. Mindezek hatására a vásárolt
fogyasztás növekedése jelentős mértékben, 2011-ben és 2012-ben 1,1 és 0,7 százalékponttal
élénkül (7. táblázat).
7. táblázat: A munkát terhelő adók és járulékok változásainak makrogazdasági hatásai
(éves növekedési ütemek eltérése a 2010. augusztusi technikai kivetítéshez képest,
százalékpont)
GDP
Vásárolt fogyasztás
Allóeszköz-felhalmozás
Export
Import
Fogyasztói árindex
Versenyszektor bérei
Versenyszektor létszáma

2011

2012

2013

2014

0,3
1,1
-0,1
0,0
0,4
0,1
0,3
0,1

0,1
0,7
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,0
0,1

0,0
0,3
-0,2
0,0
0,0
0,4
-0,2
0,1

0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,3
-0,1
0,1

A megemelkedett keresletre a vállalatok termelésbővítéssel reagálnak, fokozva a munkaerőkeresletet. A magasabb munkakínálat (munkaintenzitás) és munkakereslet lényegében stabil
átlag órabérhez vezet, de növeli a teljes bértömeget. Az intézkedés összességében 2014-ig
kb. 0,4 százalékkal emeli a foglalkoztatottságot is.
Az adóváltozás rontja a nettó exportot, hiszen a fogyasztás egy része importot generál. 6 A
megnövekedett fogyasztás ezen kívül az inflációt is emelheti kb. 0,2-0,3 százalékponttal 20112012-ben. Később az inflációemelő hatás fokozódik, aminek az az oka, hogy a megemelkedő
aggregált kereslet csak késleltetve fejti ki maximális inflációs hatását, amelyhez még
hozzáadódik az inflációs tehetetlenség is. A GDP növekedése az adócsomag hatására
mintegy 0,2 százalékponttal lesz magasabb az egyébként vártnál.
A megemelkedő infláció jegybanki reakciót is kivált, amely a reálkamatok emelkedésén
keresztül kis mértékben visszaveti a beruházásokat.
Mivel a választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszerében történő változtatások a
bérköltség kb. 0,4 százaléknak megfelelő csökkenésében jelentkeznek, a vállalatok
munkakereslete úgy élénkülhet, hogy a bruttó bérek a munkapiaci alku folytán még kis
6

A hatást némileg tompítja, hogy a csökkenő órabérek javítják az export költségversenyképességét.
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mértékben csökkenhetnek is. A növekvő termelés azonban szintén az aggregált kereslet
élénkülését okozza.

2. Egyéb adók
2.1. Egyéb adójavaslatok közvetlen hatásai
2.1.1. Társasági adó
A javaslat bemutatása
A törvényjavaslat szerint 2013. január 1-jétől a társasági adó a 2010 második félévétől
érvényes kétkulcsos adórendszer helyett egykulcsossá válik. Az adókulcs minden, a társasági
adó törvény hatálya alá tartozó vállalkozás számára 10%-os lesz. A változás várhatóan 550600 vállalkozást érint, amelyek 2012-ben a jelenlegi szabályozás szerint a számított adóalap
500 millió forintot meghaladó része után 19% adót fizetnének.
Becslés a javaslat közvetlen költségvetési hatásáról
Vállalati szintű társasági adóbevallási adatok alapján végzett számításaink szerint a javaslat
adóbevétel-csökkentő hatása 2013-2014-ben 150-170 milliárd Ft.
8. táblázat: Társasági adóbevétel változása az alappályához képest 2011-2014
(milliárd Ft)

Társasági adócsökkentés közvetlen hatása
(eredmény- és pénzforgalmi szemléletben)

2011

2012

2013

2014

0

0

-152

-167
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2.1.2. Energiaellátók jövedelemadója
A javaslat bemutatása
A törvényjavaslat alapján az energiaellátók jövedelemadója 2011-től mégsem szűnik meg,
hanem a korábban hatályban levő szabályozás szerint megmarad.
Becslés a javaslat közvetlen költségvetési hatásáról
9. táblázat: Az energiaellátók jövedelemadójából származó bevétel 2011-2014
(milliárd Ft)
2011

2012

2013

2014

Energiaellátók jövedelemadója
eredményszemléletben

32

35

41

46

Energiaellátókat jövedelemadója
pénzforgalmi szemléletben
Tájékoztató tétel: állami vagyonból
származó befizetésekre kifejtett
lehetséges hatás

30

33

39

44

0

-8

-8

-8

2009-ben mintegy 600 vállalkozás adott be az adónemre vonatkozó bevallást, azonban az
adófizetési kötelezettség néhány nagyvállalatra koncentrálódik. A teljes adóbevétel közel
92%-a tíz, a 98%-a húsz vállalat befizetéséből adódik. Egy másik bontás alapján az
adónemből származó teljes bevétel 95%-át a villamosenergia-termelő és kereskedő
vállalkozások, valamint a Mol csoport tette ki. A 2009-es bevallási adatokból az is
megállapítható, hogy az állami tulajdonú MVM csoport legjelentősebb tagjainak7 részesedése
a villamosenergia-kereskedelem és termelés szegmensen belül meghatározó.
A Mol-csoport adózás előtti eredménye – amely a kőolaj világpiaci árától függ – fogja
dominálni az adó növekedési dinamikáját a vizsgált előrejelzési időszakban. Ezt a Mol csoport
adózás előtti eredményének 2010-2014 közötti átlagos („konszenzusos”) előrejelzésével
(Reuters adatbázis) vetítjük előre.8 A villamosenergia-ipar 2007-től tapasztalt erőteljes
profitnövekedési dinamikájának jelentősebb lassulásával számolunk, azt a nominális GDP
helyett a reál GDP dinamikájával vetítjük ki az előrejelzési horizonton. 2010-ben hatályba lép
ugyanis az energiaellátókra kivetett különadó is, amely a profitabilitásra is jelentős hatással
lesz, mivel az áthárítás mértéke a villamosenergia-szektorban igen korlátozott. A
földgázszektorban (gyakorlatilag nem a Mol-csoportba és a villamos energia ágazatba tartozó
vállalkozások) nem számolunk az adóbevétel növekedésével, a profitszintet jelentősen
determináló hatósági árszabályozás miatt.
Az energiaellátókat terhelő különadó levonható az energiaellátók jövedelemadójának
alapjából, ez 2011-2012-ben mintegy 3-4 milliárd Ft-tal csökkenti az általunk várt adóbevételt.

7

MVM Partner Zrt., MVM Trade Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt., Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt.
A MOL Nyrt. magyarországi társasági adófizetése meglehetősen hektikusan alakult a 2003-2009-es időszakban.
Ennek ellenére a MOL energiaellátók jövedelemadó-fizetését az adózás előtti eredménnyel arányosnak tételezzük
fel, elsősorban azért, mert a szóban forgó adóalap a társasági adóénál jóval bővebb, valamit az azt módosító
tételek érvényesíthetősége is jóval korlátozottabb 2009-es adóbevallási adatok alapján.
8
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Az adónem fennmaradása mérsékelheti az ágazatban jelentős súlyt képviselő többségi állami
tulajdonú vállalatoktól elvonható osztalék összegét, ugyanis a szabályozott árak miatt a
költségek áthárításának lehetősége korlátozott. Ha az egyéb tevékenységek (pl. beruházás)
szintje változatlan marad, akkor az állami tulajdonú MVM csoport esetében 2011-től a profit
csökkenése hozzávetőleg 8 milliárd Ft-ot tehet ki. Amennyiben ez az állami vállalati körtől
elvont osztalék csökkenésében is megjelenik, akkor ez a jelzett nagyságrendben 8 milliárd Ft
bevételcsökkenést jelent a költségvetésnek (a pénzforgalmi elszámolás miatt egy év
késleltetéssel).

2.1.3. Jövedéki adó
A javaslat bemutatása
Az Európai Unióban 2014-ben életbe lépő EU-s irányelv értelmében a cigaretta jövedéki adó
tételét 90 euróban minimalizálják, valamint a teljes adótartalmat minimum 60%-ban állapítják
meg. A fenti szabályok bevezetésére Magyarország 2018-ig átmeneti haladékot kapott. A
jogharmonizációs folyamat első lépésében 2011. január 1-jétől a cigaretta jövedéki adó tételét
9350 forintról 9750 forintra, a kiskereskedelmi ár arányában meghatározott jövedéki
adókulcsot 28,3 százalékról 28,4 százalékra emelik, valamint a minimális jövedéki adó tétel a
korábbi ezer szálankénti 17330 forint helyett 18080 forint lesz.9 A fogyasztási dohány után
fizetendő jövedéki adó tétel is emelkedik. Jövőre a kilogrammonkénti 7280 forint helyett 7860
forintot kell fizetni a finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány
esetében is. A kiskereskedelmi ár arányában meghatározott jövedéki adó kulcs ezen termékek
esetében nem változik. A törvényjavaslat az adójegy-tárazásra vonatkozó szabályokat is
módosítja. Ennek értelmében az adójegy-rendelési korlátozást az adóemelés életbe lépését
megelőző négy hónapra bővítették ki a korábbi két hónapos időtartamról, valamint a
megrendelhető adójegyek számát is csökkentették. Míg korábban az elmúlt 12 hónap átlagos
adójegy rendelésének 1,15-szörösére lehetett előjegyzést adni, az új szabályozás szerint már
csak a havi átlag 1,1-szeresének megfelelő mennyiséget lehet megrendelni.
A törvényjavaslat 2011. január 1-jétől visszaigényelhetővé teszi a környezetkímélő motorok
technológiai fejlesztéséhez felhasznált üzemanyag jövedéki adóját. Adatok hiányában ezzel a
tényezővel a hatásvizsgálat során nem számoltunk, ebben a tekintetben a bevételek
alakulására adott becslésünk lefelé irányuló (kb. 1-2 milliárd Ft-os) kockázatot tartalmaz.
2011. április 1-jétől a gyógyhatású készítményekhez felhasznált alkohol jövedéki
adómentessége megszűnik, valamint 2011. január 1-jétől az alacsony alkoholtartalmú sör
esetében a törvényjavaslat lehetővé teszi az alkoholtartalom szerinti adózást. Az említett
rendelkezések költségvetési bevételekre gyakorolt hatása elenyésző, így a hatásvizsgálat
során ezekkel a módosításokkal nem számoltunk.

9

A KSH által havonta mért három cigaretta-fajta átlagára alapján a minimális jövedéki adótétel tekinthető
effektívnek, ezért számításainkban ezt vesszük figyelembe.
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Becslés a javaslat közvetlen költségvetési hatásáról
Az alábbi táblázatban a dohánytermékek jövedéki adótétele emelésének statikus hatása
látható.
10. táblázat: A cigaretta és a dohánytermékek jövedéki adója emelésének hatása a
jövedékiadó-bevételekre 2011-2014 (milliárd Ft)
2011

2012

2013

2014

Jövedéki adóemelés közvetlen hatása
eredményszemléletben

15

16

16

16

Jövedéki adóemelés közvetlen hatása
pénzforgalmi szemléletben

12

15

16

16

A törvénymódosítás következtében a cigaretta átlagosan három százalékkal drágul, a
dohánytermékekért pedig 4 százalékkal kell majd többet fizetni 2011-ben. Számításainkat a
2006 és 2010 közötti havi átlagos cigaretta árakra vonatkozó adatokon végeztük el.
Eredményül azt kaptuk, hogy a jövedéki adóemelés az árakba átlagosan hat hónap alatt
teljesen begyűrűzik. Az áremelés nem egyenletes lefolyású, a kiskereskedelmi árakban a
hatás kb. 50 százaléka az ötödik és a hatodik hónapban jelenik meg. Egyes tanulmányok
kimutatták, hogy a dohánygyártók a jövedéki adóemelés ürügyén a jövedéki adóemelés
mértékénél nagyobb áremelést érvényesítettek, azonban arra is találunk példát, hogy a
gyártók legfeljebb a jövedéki adóemelést tudták áthárítani a fogyasztókra (Harris 1987;
Harding és szerzőtársai 2010). A rendelkezésünkre álló magyar adatokon az utóbbi hatást
tudtuk kimutatni. Ezért 2011-re azt feltételezzük, hogy a dohánytermékek árai pontosan az
adóemelés mértékével emelkednek. 2012 és 2014 között a dohánytermékek nettó (jövedéki
adó és áfa nélküli) árait inflációval visszük előre.
A dohánytermékek keresletét – hasonlóan a többi jövedéki termékhez – a termékek ár- és
jövedelemrugalmasságai segítségével határozzuk meg a teljes kivetítési horizonton.10
Az adójegy-tárazási szabályok 2011. január 1-jétől életbe lépő - az adójegyek előre
készletezését megszigorító - módosításának az augusztusi technikai kivetítésben 2011 és
2014 közötti időszakra prognosztizált jövedéki adóbevételekhez képest nincs hatása. A
technikai kivetítés készítésekor változatlan szabályozási környezetet feltételezünk. Csak
abban az esetben számolunk módosítással, ha azt, egy már kihirdetett jogszabály
tartalmazza. Tekintve, hogy a 2012 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan nem volt elfogadott
jogszabály a jövedéki adóemelésekre vonatkozóan, amivel a technikai kivetítésben
számolhattunk volna, ebből fakadóan az új adójegy tárazási szabály alappályát módosító
hatásával sem kalkulálhatunk.

10

Bővebben ld. az MKKT augusztusi technikai kivetítésében (MKKT 2010)
(http://www.mkkt.hu/download/000/271/Kivetites_20100817_teljes_v2.pdf).
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A dohánytermékek ár-és jövedelemrugalmassága
A jövedéki termékek ár- és jövedelemrugalmasságát a KSH Háztartási Költségvetési Felvétel
(HKF) adatain becsültük. Azokban az esetekben, ahol a HKF-ből számolt rugalmassági
együtthatók lényegesen eltértek a nemzetközi irodalmakban szereplő értékektől, ez utóbbit
fogadtuk el. A jelentős eltérést az okozza, hogy a jövedéki termékek esetében a HKF adatai
nem elég megbízhatóak, mivel sokan nem vallják be vagy aluljelentik a ténylegesen
vásárlásra költött összeget, ezért több esetben is a nemzetközi adatokat fogadtuk el, annak
ellenére, hogy szignifikáns eredményt kaptunk a HKF-ből.
A dohánytermékek ár- és jövedelemrugalmasságának becslési eredményei valamint a
nemzetközi irodalmakból összegyűjtött értékek az alábbi táblázatban találhatóak. A
táblázatban szürkével jelöltük azokat a rugalmassági együtthatókat, amelyeket a számításaink
során használtunk.
11. táblázat: A dohánytermékek ár- és jövedelemrugalmassága

dohánytermék

árrugalmasság árrugalmasság
(becslés)
(szakirodalom)
*
(-0,32)-(-0,95)
(-0,30)
**
(-0,43)

jövedelemrugalmasság jövedelemrugalmasság
(becslés)
(szakirodalom)
(-0,22)

(0,16)-(0,44)

***

A HKF-ből számolt jövedelemrugalmassági együttható a nemzetközi eredmények alapján
elfogadható, ezért a számításainkban ezt használtuk. A becsült árrugalmasság viszont nem
esik bele a nemzetközi irodalomban szereplő intervallumba, ezért ebben az esetben a
nemzetközi eredmények medián értékét (-0,43) alkalmaztuk.
* Jeffrey E. Harris (1987), Gallus és szerzőtársai (2005), Gallet és List (2002).
** A nemzetközi szakirodalom árrugalmassági együtthatóinak medián értéke.
*** Gallet-List (2002).

2.1.4. Pénzügyi szervezetek különadója
A javaslat bemutatása
A javaslat alapján 2011-ben is kivetik a pénzügyi szervezetek különadóját, az adó alapját
továbbra is a 2009-es üzleti év alapján határozzák meg.
Becslés a javaslat közvetlen költségvetési hatásáról
A pénzügyi szervezetek különadójából 2011-ben 185,6 milliárd Ft várható bevétellel
számolunk. Az összeg megegyezik a szervezetek által 2010. évre, 2009. mérlegadatokból
származó adóalappal bevallott adók összegével. A várható adóbevétel a 2010. augusztusi
kivetítésben feltételezett értéknél 4,5 milliárd Ft-tal kisebb. A különbség lényegi oka, hogy a
technikai kivetítésben az árutőzsdei szolgáltatókat terhelő adófizetési kötelezettséget adatok
hiányában csak bizonyos feltételezések mellett tudtuk megbecsülni.
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Mivel már az augusztusi technikai kivetítésben (MKKT 2010) is azt feltételeztük, hogy a
gazdasági szereplők a pénzügyi szervezetek különadóját 2012-ig beépítik várakozásaikba, a
különadó közvetett hatásait – a társasági adóra kifejtett hatástól eltekintve – már
alappályánkba beépítettük. Így itt közvetett hatásként csak a társasági adóra kifejtett kb. 24
milliárdos bevételcsökkentő hatást kell figyelembe vennünk.
12. táblázat: A pénzügyi szervezetek különadójából származó bevétel 2011-2014
(milliárd Ft)
2011

2012

2013

2014

Pénzügyi szervezetek különadójából
származó bevétel

186

0

0

0

Pénzügyi szervezetek különadójának
társasági adóbevételi hatása

-24

0

0

0

2.2. Az egyéb adóintézkedések közvetett hatásai
Az energiaellátók jövedelemadójának meghosszabbítása megemeli a szektor vállalatainak
tőkeköltségét. Ennek legfontosabb makrogazdasági következménye, hogy mérséklődik a
nemzetgazdasági beruházások növekedési üteme (2011-ben 0,2 százalékponttal).
A jövedéki adó változása kis mértékben (kb. 0,1 százalékkal) emeli az árakat 2011-ben,
később elenyészőek a makrogazdasági hatások.
A társasági adó kulcsának 2013-ban bekövetkező csökkentése hosszútávon egyértelműen
növeli a termelést, a beruházást, a foglalkoztatottságot és a fogyasztást. A beruházások
növekedése 2013-ban akár az egy százalékpontot meghaladó mértékben is gyorsulhat.
A társasági adó két év múlva esedékes csökkentése már most módosíthatja a gazdasági
szereplők várakozásait. Egyfelől a vállalatok késleltethetik beruházásaikat, akkor indítva meg
azokat, amikor a tőke költsége már alacsonyabb. Másfelől a várakozási hatások az „egyes
ágazatokat terhelő különadók” hatásait is befolyásolhatják, mivel a különadók éppen akkor
szűnnek meg, amikor a társasági adó csökken. Így előfordulhat, hogy az átmeneti adók
hatására kevésbé változtatják meg munkakeresletüket és termelésüket, átmenetileg vállalva a
profit visszaesését. A későbbiekben az alacsonyabb társasági adó miatti kedvezőbb
finanszírozási helyzetük segítségével részben kompenzálhatják elszenvedett veszteségeiket.
A törvényjavaslat tartalmazza a pénzügyi szervezetek különadójának pontos szabályait is a
2011. évre. Mivel az adó kivetéséről általában már egy korábbi törvény rendelkezett, az MKKT
augusztusi technikai kivetítésében már azzal a feltételezéssel számolt, hogy a gazdasági
szereplők beépítik az adót várakozásaikba (MKKT 2010). Így az adó közvetett hatásait az
MKKT makrogazdasági alappályája már tartalmazza (az adó átmenetileg csökkenti a
fogyasztás és a GDP növekedését és dezinflációs hatást fejt ki), ezért további közvetett
makrogazdasági hatásokkal nem számolunk.
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3. A törvényjavaslat összesített közvetett hatásai
A
személyi
jövedelemadó-változás
különbözőképpen
érinti
a
különböző
jövedelemkategóriákat. Becsléseink szerint az adóváltozás ösztönző hatásai miatt élénkíti a
munkakínálatot, ez azonban elsősorban a munka intenzitásában (pl. túlórák, jobb teljesítmény)
jelentkezik, a foglalkoztatottság emelkedésében csak korlátozottabban, mivel az alacsony
jövedelemkategóriákban – ahol a munkakínálatnak jelentős tartalékai vannak – az adókulcs
alig változik. A versenyszektor létszáma 0,4 százalékkal (mintegy 15000 fővel) nő. Az
átlagadókulcs változása élénkíti az aggregált keresletet, gyorsítja a fogyasztás növekedését.
Mivel azonban az adócsökkentés legerőteljesebben a magasabb jövedelmű háztartások
jövedelmét érinti, akik jövedelmük nagyobb hányadát takarítják meg, arra számítunk, hogy a
nettó megtakarítások is nőnek. Az élénkülő aggregált kereslet a termelés és a munkakereslet
bővülésével is jár, amely az infláció növekedésében is megmutatkozik.
A társasági adó 2013-as csökkentése 2013-tól a beruházások élénkülését eredményezi, és
hosszabb távon is emeli a gazdaság potenciális kibocsátását, valamint a foglalkoztatottságot.
A jövedéki adók emelése 2011-ben az infláció kis mértékű emelkedésével és a fogyasztás
mérséklődésével jár.
A pénzintézetekre 2011-ben kivetett különadó az alappályához képest pótlólagosan nem jár
makrohatásokkal, hiszen azokat az augusztusi költségvetési alappályában figyelembe vettük.
A törvényjavaslat makrogazdasági hatásait a 13. táblázat foglalja össze. A GDP növekedése
2014-ig 0,1-0,2 százalékponttal magasabb lesz, ami főként a vásárolt fogyasztás
növekedésének 2011-2012-es (1,1 és 0,7 százalékpontos) élénkülése miatt következik be,
miközben a nettó export valamelyest romlik és az infláció kezdetben 0,2-0,3 százalékponttal,
2013-ben pedig majdnem fél százalékponttal emelkedik. A beruházások kezdetben
valamelyest csökkennek, de a 2013-ban bevezetni tervezett társasági adó ezt megfordítja, így
akkor jelentős, közel egy százalékos beruházás gyorsulásra számítunk. A versenyszektor
foglalkoztatottságának emelkedése 2014-ig 0,5 százalékot tesz ki.
13. táblázat: A törvényjavaslat makrogazdasági hatásai (éves növekedési ütemek
eltérése a 2010. augusztusi technikai kivetítéshez képest, százalékpont)

GDP
Vásárolt fogyasztás
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
Export
Import
Fogyasztói árindex
Versenyszektor bérei
Versenyszektor létszáma

2011

2012

2013

2014

0,2
1,1
-0,3
0,0
0,3
0,2
0,4
0,1

0,2
0,7
-0,2
0,0
0,2
0,3
0,0
0,1

0,1
0,2
0,8
-0,1
0,1
0,5
-0,1
0,2

0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,4
0,0
0,1
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A makrogazdasági hatások visszahatnak a költségvetés bevételeire (14. táblázat). A
magasabb GDP növeli a gazdálkodó szervezetek befizetéseit (elsősorban a társasági adó és
az egyszerűsített vállalkozói adó bevételeket). A személyi jövedelemadó csökkenése növeli a
háztartások rendelkezésre álló jövedelmét és fogyasztását, így a fogyasztáshoz kapcsolódó
adóbevételek is nőnek. Végül a munkát terhelő adókban és járulékokban megjelenő pozitív
közvetett hatások a csomag létszám- és bérnövelő hatásának tulajdoníthatók.
A külső kiadások esetében a növekedést elsősorban a nyugdíjkiadások növekedése okozza –
ezek a magasabb nettó bérdinamika és infláció miatt emelkednek. A kiadások területén kisebb
(néhány milliárd Ft-os) ellensúlyozó hatást fejt ki a munkanélküliséghez kapcsolódó kiadások
csökkenése.
A táblázat utolsó sorában – tájékoztató jelleggel – bemutatjuk azt a potenciális közvetett
hatást, amelyet az energiaellátók jövedelemadója fejthet ki az állami vállalati körtől származó
osztalékbevételekre.

14. táblázat: A T/1374 törvényjavaslat közvetett költségvetési hatásai pénzforgalmi
szemléletben (nem számolva a pénzügyi szervezetek különadójának közvetett
hatásaival)
2011

2012

2013

2014

1. Közvetett hatás a külső bevételekre

53

98

135

164

Gazdálkodó szervezetek befizetései

4

7

11

13

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

27

54

77

90

Munkát terhelő elvonások és egyéb

22

37

47

61

2. Közvetett hatás a külső kiadásokra

5

10

28

42

48

88

107

122

0

-8

-8

-8

Közvetett hatások összesen (1-2)
Tájékozató tétel: Közvetett hatás az
állami vagyonból származó bevételekre
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Melléklet
M1. melléklet: A
számszerűsítése

családi

adóalap-kedvezmény

költségvetési

hatásainak

A családi adóalap-kedvezmény költségvetési hatásainak pontos elemzéséhez olyan egyéni
szintű adatokra van szükség, amelyek egyszerre tartalmaznak információt az egyes adózók
adóköteles jövedelméről és családi helyzetéről. Mivel sok adózó kevesebb adóköteles
jövedelemmel rendelkezik, mint amennyivel a teljes kedvezményt igénybe lehet venni, csak
ilyen egyéni adatok segítségével lehet pontosan felmérni, mennyi adókedvezményt vehetnek
igénybe az adózók átlagosan. Az adókedvezmény családon belüli megosztásának
modellezéséhez is ilyen részletes adatbázis szükséges.
A rendelkezésre álló adatbázisok egyike sem felel meg tökéletesen ezeknek az elvárásoknak.
Az APEH összesített kimutatásai az utolsó években nem tartalmaznak információt az egy- és
kétgyermekesekre nézve, mivel ők 2006 óta nem vehettek igénybe adókedvezményt. Továbbá
az összesített adatokon csak közelítően vizsgálható a részleges igénybevétel, és ennek
változása az adókulcsok változásának hatására. A rendelkezésre álló egyéni szintű
adóbevallási adatok ugyan lehetővé teszik az szja-rendszer pontosabb modellezését, de csak
annyi információt tartalmaznak az adózók családi helyzetéről, amennyi az adóbevalláshoz
feltétlenül szükséges: vagyis a 2008-as adatokban pusztán azt tudjuk megfigyelni, igénybe
vett-e az adózó családi adókedvezményt, de csak tökéletlen információ látszik a gyermekek
számáról és semmilyen információ sem a házastárs jövedelméről. A kérdőíves módszeren
alapuló háztartási felvételek (KSH Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF), TÁRKI Monitor)
részletes információval szolgálnak az egyének családi helyzetéről, de éppen a kérdőíves
módszer miatt az adóköteles jövedelmet nem tudják az adóbevételek modellezéséhez
szükséges pontossággal felmérni.
Ezért az adórendszer változásainak – elsősorban a családi adóalap-kedvezmény
bevezetésének – elemzése során az MKKT egyebek mellett olyan módszert is alkalmazott,
amely egy több adatbázis összekapcsolásával létrejött adatbázison alapul. Az adatbázist,
amely a TÁRKI Monitor és a KSH HKF háztartásait és az adóbevallásokból az APEH által vett
10%-os minta adózóit felelteti meg egymásnak statisztikai alapon, a TÁRKI
Társadalomkutatási Zrt. készítette az MKKT megrendelésére
az ún. többszörös
összekapcsolás módszerével.
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M2. melléklet: Az effektív adókulcs, fizetendő adó és határadókulcs változása az
szja-átalakítás hatására
Az M1. ábra az adózók átlagadókulcsának változását mutatja 2011-ben az alappályához
képest. Az eredmények az adófizetés egyéni adatokon végzett szimulációja alapján készültek.
Az ábrán minden jel egy az egyéni adatbázisban szereplő adózót jelöl; az ábrán csak a
háztartásfőket tüntettük fel (az adatbázis leírását lást az M1. Mellékletben). Külön
színárnyalattal jelöltük a gyermekes és gyermektelen adózókat: a nem gyermekeseket szürke
x-ek jelölik, a gyermekeseket fekete o-k. A vízszintes tengelyen az adózók 2011-re kivetített
bruttó adóalapja szerepel (az ábra a 15 millió Ft éves bruttó jövedelemnél nem magasabb
adóalappal rendelkezőket mutatja), a függőleges tengelyen az effektív átlagos adókulcs
változása. Az átlagos adókulcs változása százalékpontként értelmezendő, vagyis az ábrán
legmélyebben elhelyezkedő adózók átlagos adókulcsa mintegy 21 százalékponttal csökken a
javaslatok hatására (ez pontosan megfelel a szuperbruttó értelemben vett 17%-os
adókulcsnak), míg az ábra tetején elhelyezkedő adózók átlagos adókulcsa mintegy három
százalékponttal nő. Az ábrán szinte összefüggő, párhuzamosan futó görbék az adózók
gyermekszám szerinti csoportjait mutatják, így rajzolják ki a családi adóalapkedvezmény
hatását.
Látható, hogy a családos adózók átlagos adókulcsa a változtatások hatására csökken vagy
nem változik. A gyermektelen adózók alap-adókulcsa szintén csökken, sokuk átlagos
adókulcsa mégis enyhén nő az adójóváírás csökkentett mértéke miatt.

-0,3

-0,2

-0,1

0

+0,1

M1. ábra Az effektív átlagos adókulcs változása a bruttó bér függvényében, a korábban
érvényben levő szabályokhoz viszonyítva 2011-ben
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5000
10000
Összevont adóalap (nem szuperbruttó), ezer Ft
Gyermekes háztartásfők

15000

Gyermektelen háztartásfők

Saját számítás a TÁRKI által összekapcsolt adatbázis felhasználásával.
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Az M2. ábra az egyes adózók adófizetési kötelezettségének változását mutatja. (Vagyis az
ábra az adózók nettójövedelem-változásának inverzét rajzolja ki.) Az ábrának csupán kis
részében láthatók olyan adózók, akiknek adófizetési kötelezettsége nő a javaslat hatására.
Ezek az ábra bal fölső sarkában, a változatlan adófizetést jelző vízszintes nulla-vonal fölött
helyezkednek el. Az egymással párhuzamosan futó, szinte összefüggő vonalak itt is az
adózók gyermekszám szerinti csoportjait mutatják. Az ábra felső felében egymás alatt a
gyermektelen, egygyermekes, illetve kétgyermekes adózók találhatók, sokkal lejjebb a
háromgyermekes adózók.
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M2. ábra A fizetendő adó változása a korábban kihirdetett 2011-es szabályokhoz
viszonyítva
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Saját számítás a TÁRKI által összekapcsolt adatbázis felhasználásával.
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Az M3. ábra az effektív határadókulcs mértékét mutatja egyénenként a korábban kihirdetett és
az új szabályok alapján. Az effektív határadókulcs tartalmazza a 17 százalékos mértékű
munkavállalói járulékokat. Az ábrán fekete vonalakat rajzolnak ki az adózók a korábban
kihirdetett 2011-es szabályok alapján, és szürke vonalakat az új szabályok alapján. Látható,
hogy sok adózó effektív határadókulcsa egy százalékponttal (nem szuperbruttó értelemben
pontosan 1,27 százalékponttal) csökken a névleges adókulcs 17-ről 16-ra való csökkentése
következtében. Az ábrán kb. 12 millió bruttó jövedelem fölött látszik az eredetileg szuperbruttó
15 millió forint fölött érvénybe lépő felső adókulcs eltörlésének hatása.
Az effektív határadókulcs kb. 7 millió forintnál bekövetkező csökkenését a nyugdíjjárulékplafon okozza: a határ fölötti jövedelem után nem kell nyugdíjjárulékot fizetni. A kb. 2 és 5
millió forint közötti szakaszon egyes adózók magasabb határadókulccsal szembesülnek, mint
mások: ezt az adójóváírás lecsengési szakasza okozza: ha az adózó ezen a szakaszon
többletjövedelemhez jut, csökken az igénybe vehető adójóváírásának mértéke, ez pedig
magasabb effektív határadókulcsot jelent.
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M3. ábra Az effektív határadókulcs (METR) 2011-ben az alappálya és az új szabályok
mellett
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Saját számítás a TÁRKI által összekapcsolt adatbázis felhasználásával.

28

M3. melléklet: Az szja-hatásvizsgálat módszeréről
Az szja-változások közvetett költségvetési hatásainak elemzését mikroszmulációs és
makromódszerekre alapoztuk. Egyrészt az APEH egyéni szintű adatait használva – amely a
2008-ban adóbevallást benyújtók 10%-os anonim mintáját tartalmazza – elkészítettük az szjarendszer mikroszimulációs modelljét. A mikroszimulációs modellt az M1. mellékletben leírt
összekapcsolt adatbázisra is alkalmaztuk. A mikroszimuláció előnye, hogy egyéni szinten
tudja modellezni a különböző szja-szabályok együttes hatását, és figyelembe tudja venni,
hogy eltérő tulajdonságú (jövedelem, családi állapot, stb.) adózókat eltérő módon érint egy
reform. A mikroszimulációs modell lehetőséget ad arra is, hogy pontosabban figyelembe
vegyük az szja-változások viselkedési hatásait.
A makro-módszerek tekintetében az MKKT dinamikus, sztochasztikus, általános egyensúlyi
(DSGE) modelljét fejlesztettük tovább oly módon, hogy három típusú reprezentatív háztartás
viselkedését modellezze egy helyett. Ez a különböző jövedelmi csoportokat különbözőképpen
érintő adóváltozások pontosabb elemzését teszi lehetővé. A három típusú döntéshozó
esetében egyéni szintű adatok alapján számszerűsítettük az adóváltozások közvetlen
hatásait, majd az ezekre adott viselkedési válaszokat.

SZJA változások modellezése egy háromszereplős makromodellben
A többféle típusháztartással kibővített DSGE modellben a háztartási blokkot bővítettük ki, így
megváltozott a munkaerőpiac kínálati oldala. A modellben explicit módon megjelenik a hazai
kötvények piaca és a bankszektor, amelynek feladata a fogyasztók és állam
megtakarításainak összegyűjtése és befektetése, illetve a vállatok számára szükséges
tőkebefektetések nyújtása (vagyis a beruházásokat a bankszektor végzi). A bankszektor lép
fel a nemzetközi kötvénypiacon; a külföldi hitelkínálatot egy egyszerű prémiumfüggvénnyel
jellemezhetjük, profitját pedig teljes mértékben a legmagasabb jövedelmű gazdasági szereplők
kapják.
A makromodellben szereplő három reprezentatív háztartást a KSH Háztartási költségvetési
felvétele (HKF) alapján feleltettük meg a háztartások különböző jövedelmi csoportjainak, oly
módon, hogy a HKF-ben szereplő egyéneket háztartási ekvivalens jövedelmi tizedekre11
osztottuk. Célunk az volt, hogy a jövedelmi tizedeket úgy válasszuk szét alacsony és közepes
jövedelműre, hogy a határ a minimálbér 1,5 és 2-szerese között legyen. Az alacsony
jövedelmű típusháztartásnak így az alsó öt ekvivalens jövedelmi tizedet feleltettük meg. A
magas jövedelmű típusháztartáshoz azt a jövedelmi csoportot rendeltük hozzá, amelyben a
háztartási ekvivalens jövedelem (illetve a háztartásfő bérjövedelme) 4-5 millió Ft-nál nem
kisebb. Ez alapján a magas jövedelmű típusháztartáshoz a felső jövedelmi tizedet, míg a
közepes jövedelműhöz a két másik csoport közötti négy ekvivalens jövedelmi tizedet rendeltük
hozzá.
A háztartások és a modellbeli döntéshozók megfeleltetését az M4. táblázat mutatja be.

11

A háztartási ekvivalens jövedelem az egy „fogyasztási egységre” jutó háztartási jövedelem. Ez a
jövedelemkoncepció tehát figyelembe veszi a háztartásban élők számát és korát.
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M4. táblázat: A makromodell három döntéshozójának valós háztartás-csoportokkal való
megfeleltetése a 2008. évi HKF alapján
alacsony jövedelmű
jellemzői
melyik jövedelmi
csoportnak felel meg?

likviditáskorlátos

közepes jövedelmű
a csoport egy része
likviditáskorlátos

magas jövedelmű
nem likviditáskorlátos

a háztartások alsó 5
ekvivalens jövedelmi
tizede

a háztartások 6-9.
jövedelmi tizede

a háztartások felső
ekvivalens jövedelmi
tizede

5/10

4/10

1/10

37%

47%

16%

21%

47%

32%

946 ezer

1 645 ezer

3 402 ezer

80,4%

65,8%

53,8%

1,1%

7,7%

21,1%

teljes népességbeli
aránya
foglalkoztatottak közti
aránya (vállalk. is)
bértömegben kitett
aránya (csak bér)
2008-as átlagbére
(bértömeg / bérjöv.-mel
rendelkezők száma)
fogyasztási hányad
átlagos szja-kulcs 2008ban*

Megjegyzés: Az átlagos adókulcs nem tartalmazza a munkavállalói járulékokat, amelyek ebben az
évben 17%-ot tettek ki (a nyugdíjplafon feletti foglalkoztatottakat kivéve, akik átlagos járulékterhe csak
lassan csökken 17%-ról és konvergál 7,5% felé.

Munkapiaci rugalmasságok
A makromodell beállításához a legfontosabb paraméter a döntéshozókra jellemző
munkakínálati rugalmasság, hiszen ez határozza meg az szja-változás dinamikus hatását. A
mikro-adatokon becsült rugalmasságok meghatározásában a szakirodalom két ágára
támaszkodhatunk: (1) empirikus tanulmányok az egyének munkakínálatának bér- (ill. adó-)
rugalmasságáról; (2) empirikus tanulmányok az egyének bevallott jövedelmének
adórugalmasságáról.
A szakirodalom eredményeit jól összefoglalják az angol adórendszer aktuális átvilágításának –
az ún. Mirrlees review-nak – vonatkozó fejezetei (Brewer, Saez és Shephard 2008; Meghir és
Phillips 2008). E tanulmányok a szakirodalom alapján külön kezelik az ún. extenzív
rugalmasságot (a munkába állás és nem munkába állás közti döntés érzékenysége a munka
adóterhére) és az intenzív rugalmasságot (a ledolgozott órák számának érzékenysége az
adóteherre), és általában külön számításokat végeznek férfiakra és nőkre, mivel a két nem
munkakínálati rugalmassága a kutatásokban eltérőnek mutatkozik.
A bevallott jövedelem rugalmassága szempontjából két paraméter fontos: beta, a bruttó bér
(1-METR) szerinti rugalmassága (ahol METR az effektív marginális adókulcs) és phi, a bruttó
bér (1-AETR) szerinti rugalmassága (ahol AETR az effektív átlagos adókulcs). Az első
paraméter azt méri, hány százalékkal nő az egyén bruttó bére, ha egy százalékkal nő a
pótlólagos bruttó keresetének hazavihető része. Ez a határadókulcs változására érzékeny
paraméter fejezi ki leginkább az adórendszer (ellen)ösztönző hatását: az emberek többet
dolgoznak, ha a megnövelt erőfeszítés hozamát hazavihetik. A második paraméter azt méri,
hány százalékkal nő az egyén bruttó bére, ha egy százalékkal nő a teljes bruttó bérének
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hazavihető hányada. Ez utóbbit szokták jövedelemhatásnak hívni, és előjele általában negatív
(az emberek kevesebbet dolgoznak, ha egyösszegben pénzhez jutnak).
A magyar (Bakos, Benczúr és Benedek 2008; Kiss 2010) és nemzetközi (pl. Gruber és Saez
2002; Saez, Slemrod és Giertz 2009) empirikus irodalom alapján megállapítható, hogy beta a
magas jövedelműek esetén jelentős, a közepes jövedelműeknél is érzékelhető, míg az
alacsony jövedelműeknél bizonyos tanulmányok kimutatták, míg mások nem szignifikáns vagy
nulla közeli értéket találtak. A jövedelemhatás (phi) esetében nem ennyire egyöntetű a
mikroalapú empirikus irodalom. Számos tanulmány nem talált szignifikáns jövedelemhatást,
míg mások igen. A nemzetközi irodalomban általában csak pontatlanul sikerül ezeket a
hatásokat megbecsülni, míg magyar adatokon csak bizonyos specifikációiban vagy egyáltalán
nem sikerült szignifikáns jövedelemhatást mérni, ezért konzervatívabb feltételezés a
potenciális jövedelemhatástól eltekinteni. Számításaink során törekedtünk arra, hogy a
rugalmasságból fakadó hatásokat konzervatív módon számszerűsítsük, ezért betát a
jövedelemtől függően más-más értéknek vettük, míg phi-t minden jövedelemkategóriában
nullának tételeztük fel (lásd M5. táblázat).
M5. táblázat: Munkapiaci rugalmasságok az egyes jövedelmi csoportokban értendők

beta
phi

alacsony
jövedelmű
0
0

közepes
jövedelmű
0,05
0

magas
jövedelmű
0,20
0

Megjegyzés: az alacsony jövedelmű csoportot az alsó 5 ekvivalens jövedelmi tizedbe tartozó
háztartásoknak feleltettük meg, a közepes jövedelműt a 6-9. jövedelmi tizedbe tartozó
háztartásoknak, végül magas jövedelműnak a felső jövedelmi tizedbe tartozó háztartásokat.

A makromodell kalibrálása
A kalibrálás során az MKKT alapmodelljét tekintettük kiindulópontnak, attól elsősorban csak a
háztartási szektorban tértünk el. A kiegészítéshez szükséges változók a három csoport
jövedelmi létszám-aránya, 2008. évi bértömegben vett arányuk és az SZJA adóterhelés. Az
alsó jövedelmi csoport teljes – járulékokat is figyelembe vevő – adóterhe 22 százalék, a
középsőé 29 százalék, míg a legfelső kategória munkát terhelő adóterhe 42 százalék (az
átlagos SZJA kulcsok 1,1 százalék, 7,7 százalék, 21,1 százalék). A három jövedelmi csoport
lakosságbeli aránya rendre: 50, 40 és 10 százalék. A különböző jövedelemi kategóriák átlagos
éves bruttó jövedelme 1 millió, 1,6 millió és 3,4 millió forint (vö. M4. táblázat).
A makromodell szempontjából legfontosabb különbség a három reprezentatív háztartás között
az, hogy megtakarítási döntésekkel képesek-e időszakok között jövedelmet átcsoportosítani,
és így fogyasztásukat „simítani”. Azok a háztartások, amelyeknek nincsenek jelentősebb
megtakarításai, erre nem képesek, vagyis ún. likviditáskorláttal szembesülnek, tehát
rendelkezésre álló jövedelmüket teljes mértékben elköltik. A makrogazdasági fogyasztás
alakulására jelentős hatással van, hogy a háztartások mely része szembesül likviditáskorláttal.
A háromszereplős modellben azzal a stilizált de realisztikus feltételezéssel éltünk, hogy az
alsó jövedelmi csoport teljesen likviditáskorlátos, a középső jövedelemcsoportban a
likviditáskorlátos háztartások aránya 20%, míg a legmagasabb jövedelemi csoport háztartásai
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nem szembesülnek likviditáskorláttal, így optimális módon tudnak kedvezőbb és nehezebb
időszakok között jövedelmet átcsoportosítani.
A különböző jövedelmi csoportok abban is eltérnek, hogy milyen mértékben reagál
munkakínálatuk az adóterhelésre. A szakirodalom fent leírt eredményei alapján az alsó és
középső csoportban a alacsonyabb munkapiaci hatásokkal számoltunk, jelentős munkapiaci
reakció elsősorban a legfelső jövedelmi kategóriában jelentkezhet. Ezek alapján a
makromodellben a kalibrált munkakínálati inverz rugalmasság az alsó, középső és felső
csoportokban rendre 13, 13 és 3.5. A három csoport intertemporális helyettesítési
rugalmasságát pedig 1,3, 1,3 valamint 1,5-nek állítottuk be.
A modell (nem jövedelmi csoport specifikus) paramétereit a Baksa, Benk és Jakab (2010)
aggregált alapmodelljének becsült paramétereivel tettük egyenlővé. Elméletileg indokolt lehet
az eltérő jövedelműek béreit más ár-bér összefüggéssel (más paraméterű Phillips görbével)
leírni, azonban a modell kezdeti szakaszában ezzel az egyszerűsítéssel éltünk. Baksa, Benk
és Jakab (2010) becslésében a hazai árakhoz képest rugalmas munkabérek szerepelnek, a
tőke alkalmazkodási költsége pedig magas. A monetáris politika modellezett reakciófüggvényében a kamatsimítás nemzetközi összehasonlításban alacsony és a kamatok
érzékenysége az inflációnak állandósult állapottól vett eltérésére pedig 1,5.
Összehasonlítottuk az alapmodell és a kibővített többszereplős modell tulajdonságait egy
ötéves időhorizontú szimulációban, amelyben a gazdasági környezet váratlan változásainak
(ún. sokkoknak) hatását vizsgáltuk. Általánosan elmondhatjuk, hogy a csoportokat hasonlóan
érintő gazdasági sokkok esetén a két modell lényegesen nem tér el egymástól, a
háromszereplős modell azonban erősebb keynesi hatásokat mutat, mivel a lakossági
fogyasztás több mint 46%-át kitevő alsó jövedelmi csoport teljes mértékben likviditás-korlátos.
A különböző gazdasági sokkok hatását részletesen megvizsgálva azt találjuk, hogy a
kamatemelési és a termelékenységi sokk esetén a beruházások esetében vannak
különbségek, a kormányzati fogyasztás esetében pedig a vásárolt fogyasztás alakulásában. A
munkaadói járulékok megemelkedésekor a háromszereplős modellben elnyújtottabb a
fogyasztás csökkenése. A munkavállalók által fizetett adók egységes megemelkedésére pedig
a háromszereplős modellben a fogyasztási pályájában is van különbség: a háztartások
heterogenitásától teljesen eltekintő modell szereplőinek fogyasztása jobban optimalizált,
vagyis simább, míg a három különböző reprezentatív háztartást tartalmazó modell keynesi
jellegű, vagyis egy adóemelésre jelentősebb fogyasztáscsökkenés következik. Szintén jobban
csökken a beruházás is, ennek oka a felső jövedelmi kategória jövedelemcsökkenése.
Jelentős eltérés lesz az aggregált modellhez képest, hogy a háromszereplős modellben
lehetőségünk van a gazdaságban jelentős számban létező likviditáskorlátos csoportot
adóemelési sokknak kitenni, mivel kevésbé tudják időszakok között simítani fogyasztásukat,
így az adóemelés náluk eredményez legjelentősebb fogyasztáscsökkenést. A középső csoport
adóemelésére jóval kisebb recessziós hatásokkal találkozunk, mint az előző esetben. Ennek
egyik okaként megemlíthetjük, hogy munkakínálat változása szintén elenyésző, azonban az
alsó és felső csoportoknál kisebb fogyasztás-visszaesés jelentkezik. A GDP értéke a
legalacsonyabb jövedelmi kategória adóváltozására reagál a legérzékenyebben, a középső
kategóriában ennek jóval alacsonyabb a mértéke, a felső kategória adóváltozására pedig alig
lesz visszaesés az adóemelés hatására. A felső csoport munkakínálata számottevően
csökken, mivel az ő esetükben a legnagyobb a munkakínálat jövedelmi rugalmassága. Mivel
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azonban a felső csoport birtokolja a tőke nagy részét és az adóemelés hatására monetáris
lazítás következik be, ez pedig mindenképpen a beruházás-csökkenés ellen fog hatni. Mivel a
gazdaság visszaesése ebben az esetben a legkisebb, ezért az alsó csoportok fogyasztása és
reálbére sem változik jelentősen. A felső kategória adósokkjának hatásánál még figyelembe
kell vennünk azt is, hogy ez a réteg csak a gazdasági szereplők 10 százalékát képviseli,
azonban feltehetőleg ez nem magyarázza önmagában az alacsony hatásokat és figyelembe
kell vennünk az előbb említett mechanizmusokat.
A heterogenitás bevezetésén túl, amelyet a három típusú szereplővel oldottunk meg, a
makromodell eredményeit még a mikroszimulációból származó eredményekkel is
módosítanunk kellett, mert a modell bár a heterogenitásból eredő viselkedési hatások egy
részét képes kezelni (eltérő bérek, adókulcsok, likviditási helyzet), de a munkaintenzitás
növekedését nem képes teljes mértékben kezelni. Ebből kifolyóan külön korrekciót végeztünk
el a modell első évre adott reakcióin.
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