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A magyar gazdaság lassulásáról folyó vitákban a 2000-es évek közepe óta sokan és sokféle javaslatot
tettek az egyik lehetséges gyógymód, az adóreform kívánatos irányára. A globális válság egyfelől
rövidtávon tovább szűkítette egy ilyen reform mozgásterét, másfelől viszont még sürgetőbbé is tette a
magyar gazdaság szabályozási környezetének átalakítását, a versenyképesség javítását. Az adórendszer
átalakítása önmagában nem elegendő a növekedés beindításához, de egy jó reformnak jelentős hatása
lehet, és felerősítheti a más téren elindított változások jótékony hatásait - írják a Portfolio.hu-hoz
eljuttatott véleményükben az adórendszer neves hazai szakértői. Scharle Ágota és Váradi Balázs
(Budapest Intézet), Benczúr Péter és Kátay Gábor (MNB) magánvéleménye szerint a kormány drágán és
kellemetlen mellékhatásokkal kívánja az adórendszer átalakításától remélt céljait elérni. 

Miért kevés az adóbevétel: sokan csalnak adót vagy kevesen dolgoznak?

A jó adóreform alapvető feltétele, hogy a diagnózist és a reform lépéseit is a lehető legpontosabban, a lehető
legtöbb rendelkezésre álló információ alapján dolgozzák ki. Máskülönben a megemelt kulcsokból, vagy új
adókból várt bevétel kisebb (ez történhet a bankadóval), míg az új kedvezmények miatti bevétel kiesés nagyobb
(ez történhet az egykulcsos szja-val) lehet a tervezettnél. A költségvetési egyensúly felborulása pedig a reform
minden jótékony hatását semmissé teheti. 

A jó adóreform természetesen nem csak szakmai kérdés, hanem értékválasztások, politikai döntések függvénye
is - de a most nyilvánosságra került adótervek esetében a deklarált célok elérésére is létezik hatékonyabb
megoldás. A még képlékeny tervek lényege egy egykulcsos szja fokozatos bevezetése, ahol az adójóváírás
megszűnését családi adókedvezmény és a minimálbér emelése kompenzálja. Úgy véljük, hogy ez a koncepció
nem viszi közelebb a kormányt gazdaságpolitikai céljai eléréséhez, mert pontatlan diagnózison alapul, és drága
eszközöket alkalmaz. 

Az eddigi reformjavaslatok és a legfrissebb tervek is - kimondva vagy kimondatlanul - abból indulnak ki, hogy az
adórendszer legfőbb problémája az adócsalás. Ennek megfelelően az adócsalás visszaszorítása a fő cél, akár a
foglalkoztatás-növelési tervek rovására is, ami egyébként a kormányzat legfőbb gazdaságpolitikai céljaként
szerepel az új Széchenyi-tervben. Kétségtelen, hogy az adócsalás káros jelenség: csökkenti az adóalapot, és
ezáltal növeli a tisztességesen fizetők adóterhelését, akadályozza a kisvállalkozások növekedését, rombolja a
közmorált és torz viselkedésmintákat erősít meg. Mégsem ez a fő probléma, mert a fekete- és szürkebéres
foglalkoztatás miatt elmaradó bevételeknél lényegesen többet veszít a költségvetés azon, hogy 3 millió
munkaképes korú ember nem dolgozik. Akinek nincs munkája, az nem tudja növelni a nemzeti összterméket (ezt
még a feketén dolgozók is megteszik), adót csak a fogyasztása után fizet, viszont megélhetését a
költségvetésből finanszírozott támogatással - korai nyugdíjjal, gyessel, munkanélküli ellátással, közcélú
munkával - kell biztosítani. 

Az adócsalás sokakat érintő igazságtalanság, indokolt, hogy nagy sajtófigyelmet kap - ez a figyelem azonban fel
is nagyítja a jelentőségét. A sajtó például rendszeresen másfél millió minimálbéresről ír, úgy tekintve, mintha
valamennyien kapnának zsebbe is fizetést. Alaposabb módszertannal végzett vizsgálódással viszont azt
találjuk, hogy még a kétszeres járulékszabály 2006. évi bevezetése előtt sem volt fél milliónál több minimálbéren
bejelentett alkalmazott, és legfeljebb a felük kaphatott ezen felül zsebbe is fizetést. A lakossági felmérések
általában is arra utalnak, hogy a ténylegesnél elterjedtebbnek érzékeljük az adócsalást. 

A bérek után fizetendő fix összegű adók és járulékok emelése, vagy a minimálbér megadóztatásának
kompenzálására megemelt minimálbér egyaránt kétélű fegyver: egyfelől csökkentheti az adócsalást, másfelől
megdrágítja a ténylegesen alacsony termelékenységű, keveset kereső, képzetlen munkások alkalmazását. Ez
pedig két irányból is gátolja a növekedést: csökkenti a foglalkoztatást és növeli a jóléti ellátásokra fordított
kiadásokat (amit újabb adó-emeléssel kell megfinanszírozni). 

A minimálbér most sem tehermentes

Az alacsony jövedelműek szja és járulékterhei minden fejlett országban kisebbek, mint az átlagbért keresőké.

http://www.atlathatoallam.hu/2009/05/minimalberesek-orszaga/
http://www.tarsadalomkutatas.hu/hir.php?hir=221
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Ennek egyik célja a szegénység enyhítése, de ahol van minimálbér, ott amiatt is indokolt, mert segít alacsonyan
tartani a minimálbéres munkások bérköltségét, és ezáltal növeli a foglalkoztatást. Magyarországon a minimálbér
után 17%-ot vonnak a bruttó bérből, és ezzel a fejlett országok felső harmadába tartozunk. Az OECD ország-
rangsor alsó harmadában 13 % alatti az elvonás, a középső harmadban 14-16% és a felső harmadban 16-28 %
közötti volt 2006-ban (ekkor még a 14,3 %-os magyar mérték is a középső harmadba tartozott). Van, ahol ez
részben szja, és részben járulék-kötelezettségből adódik össze, van, ahol csak járulékot vonnak - a jóléti
szolgáltatásokat részben adókból, részben járulékokból finanszírozó rendszerekben ennek nincs sok
jelentősége. 

Gondolhatjuk igazságosabbnak, ha mindenki fizet szja-t, de a kormányzat új terve ehhez nem visz közelebb. Ha
a minimálbér adóköteles lesz, de ezt a bruttó összeg emelése kompenzálja, akkor az adót a munkáltatók (és
ezáltal a fogyasztók) fizetik meg, illetve az az egymillió képzetlen munkavállaló, aki még kisebb eséllyel talál
majd legális munkahelyet. 

A minimálbér megadóztatása és megemelése azt a problémát valóban orvosolná, hogy a tervezett családi
adókedvezményt az alacsony keresetűek a mai adószabályok szerint nem tudnák igénybe venni, mert nem
fizetnek annyi szja-t, amiből a kedvezmény levonható lenne. Erre a problémára azonban hatékonyabb választ is
lehet adni. A nemzetközi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott eszköz erre a helyzetre - ha a munkavállalás
ösztönzése érdekében a családi pótlék helyett az adórendszerben keresik a megoldást - a negatív adó. Ez úgy
működik, hogy ha a családi adókedvezmény összegét nincs miből levonni, akkor azt készpénzes támogatásként
az adóhatóság kifizeti a kedvezményre jogosultaknak. Ezzel az eszközzel a minimálbér emelése nélkül is el
lehet juttatni a kedvezményt az alacsony keresetű családokhoz. 

A félig egykulcsos rendszer fele annyival sem hatékonyabb 

Az egykulcsos adórendszer mellett három érvet szokás felhozni: áttekinthető és megszünteti a kiskapukat, ami
az adminisztrációt és az adócsalást is csökkenti, az szja magas határadókulcsainak csökkenése ösztönzi a
munkakínálatot és az adóbevallást, és végül növelheti az ország tőkevonzó képességét is, ha a bátor lépést az
erős, reformok mellett elkötelezett kormányzás jeleként értékeli a piac. Ezek a hatások azonban akkor
érvényesülhetnek, ha az egy kulcs alacsony, és valóban egységes: a fogyasztásra, a bérre és a profitra is
kiterjed. A most javasolt rendszer ezt félig sem teljesíti, hiszen csak az szja-t érinti, és a járulékterhek
megmaradnak, azaz a magas jövedelműek számára továbbra is költséges lesz munkabérként adózni
jövedelmük után. 

Nem mindegy, hogy kit és mennyire terhel az szja

Egy adócsalásra fókuszáló, és eközben a képzetlen munkaerő bérköltségét megdrágító átalakítás tehát nem
lenne hatékony, mert tovább rontaná a "nagy jóléti kiadások - alacsony foglalkoztatás" rossz egyensúlyát.
Emellett feleslegesen nagy bevétel kieséssel is járna. A jól keresők adóbefizetését ugyanis elsősorban a
marginális adókulcs csökkentésével lehet ösztönözni, amire számos eszköz kínálkozik; ezek közül az átlagos
kulcs radikális és általános csökkentése a lehető legdrágább megoldás. 

Az adófizetés ösztönzésére az egységes kulcs-csökkentésnél hatékonyabb eszközök is léteznek. Az szja
kulcsok jövedelembevallásra gyakorolt hatásáról a magyar szja bevallások anonim mintájának elemzése
alapján a következőket tudjuk: 

(1) Az átlagos (összes adó/ összes jövedelem) és a marginális (a kereset utolsó forintját terhelő) adókulcs
hatása nem ugyanaz. 

(2) A legmagasabb jövedelmű felső 20%-ba tartozók esetében (az átlagbér 110%-a felett) a marginális kulcs
csökkentése jelentős mértékben növeli, míg az átlagos adókulcs csökkentése jelentős mértékben csökkenti a
bevallott bruttó jövedelmet. 

(3) A jövedelem¬eloszlás alsó 80%-ában (az átlagbér 110 %-a alatt) sem a marginális, sem az átlagos adókulcs
nem befolyásolja jelentősen a bruttó jövedelmek alakulását. 

Ezek alapján a hazai szja rendszer akkor a leghatékonyabb, ha 
(1) a felső 20%-ban minél alacsonyabbak a marginális kulcsok, 

(2) de ez viszonylag magas átlagos kulcs mellett valósul meg. 

(3) Az alacsonyabb jövedelműek marginális kulcsa lehet magasabb, 

http://www.oecd.org/dataoecd/63/45/45120866.pdf
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/mnbhu_mt88
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(4) de az átlagos kulcsa legyen viszonylag alacsony. Egy ilyen rendszer biztosítja, hogy az szja munkakínálatot
csökkentő hatása minimális, és egyúttal előteremti a szegényebbek támogatásához szükséges bevételt is. 

Klikk a képre!

Részletes szja adatokon végzett számításaink szerint, ha például a 2010-es adórendszerben a jóváírás
lecsengetését a 2008-ban hatályos évi bruttó 1,3-2,6 MFt-os sávból a 2,5M-3,7 MFt-os sávba toljuk el, az rövid
távon nem 138, hanem akár 217 Mrd forintba is kerülhet, amiatt, hogy az átlagbér felett megnövelt marginális
kulcsokra az adózók teljesítményük (bevallott jövedelmeik) visszafogásával válaszolnak. Hosszú távon, a
munkakereslet alkalmazkodását is figyelembe véve, a két változat közötti különbség elérheti a GDP 1%-át is. 

A fentiek alapján egy egységes kulcs bevezetésével elért szja csökkentés nem lehet optimális - amellett, hogy
vélhetően nincs is fedezete a költségvetésben. Az alacsonyan megszabott egyetlen kulcs ugyanis egyszerre
csökkenti a marginális és az átlagos adókulcsot, azaz jelentős bevételkiesés árán ösztönzi a jövedelem bevallást
(munkakínálatot). Ennél hatékonyabb megoldás lenne például a nyugdíjjárulékra érvényes plafon csökkentése,
ami a magas jövedelműek átlagos adókulcsát nem csökkentené érdemben, a marginális kulcsot viszont annál
inkább. 

A szerzők véleményét alátámasztó hosszabb tanulmány a Közpénzügyi füzetek 26. számaként és az MNB
tanulmányok 88. számaként jelent meg. Scharle Ágota és Váradi Balázs a Budapest Intézet kutatója,
Benczúr Péter és Kátay Gábor az MNB kutatója. A fenti írás a személyes véleményüket tükrözi. 
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