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A
Az Adóterhelés mértékének 
csökkentése  
és A gAzdAságfehérítés kérdése  
A közgAzdAsági szAkirodAlombAn

az adóterhelés csökkentésének módjai és a 
gazdaság fehérítése a hazai és a nemzetközi 
szakirodalomban is állandóan visszatérő téma. 
Logue és Vettori (2010) tanulmányukban az 
usa-ra vonatkozóan a fizetendő adó és a tény-
leges adófizetés közötti adórést 15 százalékosra 
becsülték. Balog (2014, 19. oldal), Schneider 
(2012) empirikus kutatása alapján arra a meg-

állapításra jut, hogy „a rejtett gazdaság növeke-
dését leginkább az adóterhek befolyásolják, de 
jelentős hatása van az állami intézmények mi-
nőségének és az adómorálnak is a vizsgált tanul-
mányokban.”

a gazdaság fehérítése (whitening the ecocomy) 
és ezzel együtt az adómérték csökkentése egy 
sor területen fontos hatásokat eredményezhet, 
amely során az adóteher csökkenése és ezzel 
szerencsés kombinációban az adóbevételek nö-
vekedése, az adómorál szintjének emelkedése, 
valamint a versenyképességre gyakorolt hatás 
a legjelentősebb. egyetértek Matolcsy (2014) 
véleményével, aki a 2010 utáni adórendszer-
átalakítás egyik legfontosabb eredményének 
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tartja az adóztatás súlypontjának a munkát 
terhelő adók felől a fogyasztási, forgalmi és 
negatív externáliákat terhelő adók felé eltoló-
dását.

e publikációban az adófehérítés folyamatá-
nak hazai történetére nem térek ki, e problé-
makör csak igen kis részét tárgyalom, amely 
közvetlenül a jelenhez köthető. a hatások tör-
ténelmi keretbe ágyazását Lentner (2015,356. 
oldal) végzi el tanulmányában, ahol a 2010. 
évi gazdaságpolitikai fordulatot a magyar gaz-
daságpolitikában az elmúlt fél évszázadának 
három markáns gazdaságpolitikai irányváltá-
sába illeszti. az első, az 1968-as Új gazdasági 
mechanizmus, a második az 1980-as évek vé-
gétől megnyilvánuló neoliberális piacgazdasá-
gi átmenet, amely „az állami vagyon gyors, s 
nem a magyar nemzeti érdekek szerinti privati-
zációját, és – egyidejűleg – az államadósság hét-
szeres mértékű emelkedését hozta. A harmadik, 
a 2010. évi országgyűlési választásokat követő 
gazdaságpolitikai fordulat, amelyet az állam ak-
tív gazdaságbefolyásoló, szabályozó és ellenőrző 
szerepköreinek hiperaktív kialakítása jellemez.”

a szakirodalomban a szürke- és feketegaz-
daság közti különbségtételre és terminológiára 
rengeteg megnevezés használatos (Williams, 
2004; lackó et al., 2008). Csak a főbb fo-
galmakat említve, rejtett, földalatti, második, 
fekete, szürke, nem regisztrált gazdaság kate-
góriák használatosak a szakirodalomban. álta-
lában a nyilvánvalóan illegális tevékenységeket 
nem tárgyalják ebben a körben. leginkább a 
szürkegazdaság megnevezést használják a tel-
jesen legális és az illegális elemeket is tartalma-
zó folyamatok leírására, elemzésére. Ambrus 
(2016, 70–371. oldal) tanulmányában rá-
mutat arra, „hogy az adófizetők kereseti elosz-
lásának más adatokkal való összevetése alapján 
megállapítható, hogy a ténylegesnél alacsonyabb 
jövedelem bevallása az adóelkerülés egyik nép-
szerűbb módja.”

magyarországon a gazdaság fehérítésének 
pozitív tendenciáját figyelhetjük meg évek 

óta. a járulékok és/vagy a jövedelemadó csök-
kentése segítheti magyarországot hosszú tá-
von az adóterhelés csökkentésében. szélesebb 
perspektívában gondolkodva az adózási terhek 
csökkenése jelentősen hozzájárulhat a verseny-
képesség javításához.1 az adórendszernek e 
versenyképesség-javító hatása különösen a kis- 
és közepes vállalkozások adóztatásánál jelentős 
tényező (Csapó, 2011; eurostat, 2014).

a bevétel eltitkolásán kívül az adóarbit-
rázs hatása szintén a nemzeti adóbevételek 
csökkenéséhez vezet. az Eddins által kidolgo-
zott taft-elmélet (tax arbitrage feedback 
Theory) a CDs- (credit default swap) ügyletek 
elterjedését és az adóarbitrázs-ügyletek elsza-
porodásának kapcsolatát vizsgálja. vélemé-
nyük szerint „ez az arbitrázs extrém módon ha-
tásos, mert pusztán az adókülönbségeken alapul 
és ennélfogva nincs piaci mechanizmus, amely 
korrigálná.” Hemmelgarn – Nicodeme (2010, 
26. oldal)

Hazánkban az elmúlt év adópolitikai di-
lemmája és az adórendszerről folyó szakmai 
vita témája, hogy az adminisztratív előírások 
vagy az adózási terhek csökkenése hasznos-e 
a gazdaság fehérítése szempontjából. Bíró és 
Vincze (2008) tanulmánya alapján a csak ad-
minisztratív eszközök alkalmazása nem megfe-
lelő, mert a csökkenő lakossági jövedelem és az 
emelkedő bérköltségek a fogyasztás, az export 
és így a gDp csökkenéséhez és az infláció nö-
vekedéséhez vezetnek.

az adópolitika egyre nagyobb szerepet kap 
az elmúlt évtizedekben végbemenő változá-
sokban. véleményem szerint a mai, globalizált 
világ egyik alapvető adózási problémája, hogy 
nem létezik globális adópolitika és ellenőrzési 
rendszer. a nemzeti adópolitikai intézkedések 
minden évben egyre erősebb hatást gyakorol-
nak a többi nemzet gazdaságára. s természe-
tesen ezek visszahatása is érvényesült, elindult 
egy adóverseny az egyes országok között, ami 
jellemzően csökkentette az egyes országok 
adóterhelését. egy nyitott gazdaságban, mint 
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a magyar, különösen fontos, hogy az ország 
megőrizze tőkevonzó képességét, s ebben az 
adópolitika is jelentős szerepet játszik. egy 
ilyen gazdaságban az adóterhelés csökkentése 
is jelentős fegyver lehet a működő tőkéért ví-
vott harcban.

Hemmelgarn – nicodeme (2010) kivá-
ló tanulmánya bemutatja, hogy a különböző 
országokban meglévő adókülönbségek adóar-
bitrázs-lehetőségeket hordoznak magukban, 
ezzel a nemzeti adóhatóságok adóbevételektől 
esnek el, valamint ez a folyamat adóverseny-
re kényszeríti az egyes országokat. a nemzet-
közi adóversenyben a befektetők jellemzően 
a nyereségre és a tőkére kivetett adókat, így 
a társasági adót, a tőkehozamok adóját tart-
ják elsősorban szem előtt (rappaport, 2002), 
azonban az általános adóterhelés vizsgálata 
is lényeges lehet. ebbe pedig beletartozik az 
összes jövedelemtípusú és fogyasztási típusú 
adóterhek vizsgálata (Csomós – p. kiss, 2014). 
utóbbi tanulmány kimutatta, hogy a munkát 
terhelő adók csökkentésével párhuzamosan a 
fogyasztást terhelő adók súlya mind az euró-
pai unióban, mind a v4 országaiban 2010 óta 
folyamatosan emelkedett.

az adóverseny szálait a tőketulajdonos be-
fektetők mozgatják. a transznacionális és 
multinacionális vállalkozások, amelyek háló-
zatos elven működnek és behálózzák az egész 
világot, a jelenlegi tendenciák alapján egyre 
nagyobbak és erősebbek lesznek. ezt a ten-
denciát tovább erősíti az adózás és az érték-
papírosítás folyamatának összekapcsolódása 
(Hemmelgarn – nicodeme, 2010). a tulajdo-
nosok pedig elvárják a megfelelő eredményes-
séget, azaz a megfelelő osztalékot, s a részvé-
nyek értékének folyamatos emelkedését. ezért 
a legtöbb ilyen vállalkozás előszeretettel mű-
ködik olyan országban, ahol a munkaerőkölt-
ségek viszonylag alacsonyak, az adóterhelés 
mérsékelt, a gazdaság liberalizált. ebben a kö-
zegben tudják kihasználni az egyes nemzetek 
közötti adózási feltételek különbségeit.

ezek a vállalkozások különféle transzfereken 
keresztül végzik a nyereség allokációját. ezért 
a nemzeti államoknak, így magyarországnak 
is, különösen fontos, hogy a hagyományos 
állami feladatokon kívül a hazai kkv-szektor 
számára kedvezőbb adózási és adminisztráci-
ós feltételrendszert hozzanak létre. amint azt 
Csapó (2011) kutatásának a kkv-szektor finan-
szírozása fejezetében bemutatta, a „use other 
people’s money” (használd más pénzét) koncep-
ció miatt a tőkeszegény kezdő, de nagy növe-
kedési potenciállal rendelkező kis- és közepes 
vállalkozások („gazella vállalkozások”) számára 
különösen fontos a források megszerzése. ezt a 
folyamatot egy alacsonyabb adóterhelést kíná-
ló környezet jelentősen tudja segíteni, ezzel az 
adózás fontos versenyképességi és innovációs 
tényezővé válik.

a hazai gazdaságpolitika 2010 utáni pályája 
azért figyelemreméltó folyamat, mert számos 
országban a költségvetés kiigazítása azzal jár, 
hogy a megszorító programok politikai insta-
bilitást okoznak, így a strukturális reformok 
lelassulnak. „Az adóalap kiszélesítését, nemzet-
közi vállalatok megadóztatását alkalmazó kur-
zus megőrzi a belső politikai stabilitást, így a 
kormányok időt nyernek a srukturális reformok-
ra, majd hosszú távon fenntartható pénzügyi 
egyensúly teremtődik.” (lentner, 2016, 221. 
oldal)

A mAgyArországi Adórendszer 
nemzetközi összehAsonlításbAn

Az adóterhelés nagysága nemzetközi 
viszonylatban

az európai parlament 2016-ban kiadott adó-
ügyek: hogyan lehet átláthatóbb a tagállamok 
adórendszere európában? című tanulmánya 
bemutatja, hogy magyarországon a bruttó 
hazai termék 39,2 százaléka származik az adó-
bevételből. ezen adóterhelésen belül a gDp 
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18,5 százalékát a közvetlen adók, többek kö-
zött a jövedelemadók teszik ki, a gDp 7,5 szá-
zalékát a közvetett adók (az áfa és a jövedéki 
adó) adják. a fogyasztásra és a munkára kive-
tett adók megközelítőleg egyforma hányadát 
adják a teljes adóbevételnek.

magyarországon nemzetközi összehasonlí-
tásban magas az adóterhelés, a régióhoz képest 
túl sok adót fizetünk (szabó, 2016). míg ma-
gyarországon ez az érték a gDp 39,2 százalé-
ka, addig ez az arány a régióbéli országoknál a 
következők szerint alakul: szlovákia 28,3 szá-
zalék, románia 28,3 százalék, Cseh köztársa-
ság 35 százalék, lengyelország 32,5 százalék, 
Bulgária 27,9 százalék. (európai parlament, 
2016) az adóterhelés mértékével nemcsak a 
régiónk országait múljuk felül, hanem meg-
előzzük például a nálunk gazdaságilag fejlet-

tebb németországot, egyesült királyságot, 
Írországot és Hollandiát is.

az 1. ábra üzenete szerint a régióhoz, illetve a 
v4-ekhez képest a magyar adóterhelés még min-
dig magas, a gDp 39 százalékát teszi ki. ehhez 
az eu-átlaghoz képest csak mintegy 68 százalé-
kos – vásárlóerő-paritáson mért – gDp tartozik. 
ezzel szemben a lengyel adóterhelés mintegy 
32–33 százalék, a cseh pedig 35 százalék (ugyan-
olyan vagy lényegesen magasabb gDp mellett).

saját véleményem szerint rövid távon min-
denképpen a lengyel adóterhelés elérése vagy 
legalább megközelítése lehet magyarország 
célja. Hosszabb távon pedig – az alacsonyabb 
adóterhelés megtartása mellett – a cseh (gDp-
ben mért) életszínvonal elérése lehet hazánk 
célja. az alacsonyabb adóterhelés vélhetően 
hozzájárul az adómorál javulásához is. az adó-

1. ábra

Az Adóterhelés és A GdP nAGysáGánAk összefüGGése euróPábAn

Forrás: Eurostat, Izer, 2016  

A régióhoz képest még mindig magas adóterhelés csökkentése továbbra is cél 

Adócentralizáció és fejlettség, 2014

* A Konvergencia Program előrejelzése alapján
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morál javulásának fontos összetevője, ha az 
adófizető alanyok tudatában vannak annak, 
hogy befizetett adójuk helyes, általuk is támo-
gatott társadalmi célokat szolgál. ez a közpén-
zek elköltésének fontosságát húzza alá. ahogy 
Domokos – Németh – Jakovác (2016, 25. ol-
dal) bemutatja, „a számvevőszéki tapasztalatok 
alapján mind a költségvetési szervek, mind pedig 
a többségi állami tulajdonban gazdasági társa-
ságok irányítási rendszerében jelentős javulásra 
van szükség ahhoz, hogy az állam jó tulajdonos 
és jó menedzser legyen. Mindezek felvetik a para-
digmaváltás szükségességét, új síkokat kell nyitni 
az állammenedzsment megközelítésében. Elen-
gedhetetlen, hogy a közpénzzel, közvagyonnal 
gazdálkodó szervezetek teljesítménye átlátható, 
megismerhető, mérhető legyen, mert csak ez az 
út vezet az eredményes, hatékony, gazdaságos és 

fenntartható állammenedzsmenthez, ezáltal pe-
dig a társadalmi jólét növekedéséhez.”

magyarország és a nemzetközi adórendszer 
összehasonlítását az adóék vizsgálatával folytat-
juk. az adóék a munkát terhelő összes adó- és 
járulékteher összege – amely összeget a munkál-
tató és a munkavállaló összesen fizeti – és a teljes 
munkaerőköltség (bruttó bér plusz a munkaadó 
által fizetendő járulékok) hányadosa. a 2. ábra 
magyarország és néhány szomszédos ország 
adóékének nagyságát tartalmazza. különösen 
figyelemreméltó, hogy 2010 előtt hazánkban 
volt az összehasonlított országok között a leg-
magasabb az adóék, amely 2010-ben jelentősen 
csökkent, de még így is az osztrák adattal fel-
váltva foglalja el az első-második helyet.

az adóék hazai sajátossága, hogy magyaror-
szág kiemelkedik a környező országok közül és 

2. ábra

Az Adóék Az átlAGos bruttó bér füGGvényében 2005 és 2015 között

Forrás: saját szerkesztés az OECD és az Eurostat adatai alapján
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lényegesen magasabb az adóék, 49,03 százalék 
volt a 2013–2015. évek között, amely 2016-ra 
48,25 százalékra mérséklődött. ezzel az arány-
számmal 2015-ben az eu-ban a 4. helyen ál-
lunk a 27 ország között.

A rejtett gazdaság hazai szerepe

Hazánk nemzetközi megítélésének utolsó te-
rületeként a rejtett gazdaság nagyságának kér-
désével foglalkozom. a szürkegazdaság aránya 
a gDp-hez viszonyítva 2015-ben még mindig 
22–23 százalék között volt magyarországon 
(lásd 3. ábra), ezért különösen indokolt lehet a 
folyamatos adóteher-csökkentés a kkv-szektor 
számára, mivel Schneider (2012) szerint a rej-
tett gazdaságot 35–38 százalékban az adó- és 

járulékterhek növekedése magyarázza (Balog, 
2014). nemzetközi összehasonlításban régió-
béli partnereinknél, szlovákiában és Csehor-
szágban a szürkegazdaság aránya 6–8 százalék-
ponttal kevesebb, míg lengyelországban 1–2 
százalékponttal több.

Izer (2016) előadásában scheider – 
Raczkowski – Mróz (2015) munkája alapján 
bemutatta, hogy a hazai rejtett gazdaság mére-
te európában a középmezőnyben helyezkedik 
el. a tanulmányban a szerzők a tudósoknak és 
a politikai szféra döntéshozóinak üzent széles 
körű, 17 rejtett gazdasági elemet felmérő mun-
kájában. az üzenet szerint a rejtett gazdaság 
méretének csökkentését nem lehet csak gaz-
dasági, jogi, menedzsment vagy pszichológiai 
eszközökkel elérni, hanem interdiszciplinális 
módon lehet ellene küzdeni.

3. ábra

A szürkeGAzdAsáG mérete euróPábAn

Forrás: Schneider (2015), Izer (2016)
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A GDP-arányos feketegazdaság aránya, 2015



 fókusz: az állam mint versenkyépességi tényező 

Pénzügyi Szemle  2017/1 13

Domokos László (2017) ez év elején adott 
interjújában kiemelte, hogy az utóbbi években 
a magyarországi feketegazdaság a korábbi 24 
százalékról a gDp arányában 20–21 százalé-
kára csökkent. a fehérítés újabb 5 százalékos 
bővüléséből további 500–600 milliárd forint 
bevétel is várható. Balog (2014) tanulmányá-
ban bemutatja, hogy a magas adómorál egy-
értelműen csökkenti a rejtett gazdaság mére-
tét, mert az adózó ez esetben hiába nyerne az 
adócsalással, nem vesz részt a feketegazdaság 
működtetésében. (Lásd 1. táblázat)

A hAzAi Adórendszer A munkát 
TErHELő ADóK CSöKKEnTéSénEK 
pályáján

Az adórendszer átalakítása Magyarországon 
a 2008. évi válság után: a munkát terhelő 
adóteher csökkentésének tendenciája

Matolcsy (2014) tanulmányában kimutat-
ja, hogy a munkát terhelő adók tekintetében 
a 2010 előtti magyar adórendszer messze a 
legmagasabb terheléssel járó és a legprogresz-
szívebb adórendszer volt a régióban. ez az 
adórendszer az inaktívak nagyvonalú szociális 

támogatási rendszerével együtt ahhoz vezetett, 
hogy a magyar munkaerő-piaci aktivitási ráta 
a legalacsonyabbak között helyezkedett el az 
európai unióban. az európai unióban az 
utóbbi években jelentős adószerkezeti változá-
sok zajlottak. a munkát terhelő adók tekinte-
tében egységes tendencia nem figyelhető meg. 
a számunkra legfontosabb esetben, németor-
szágban a munkát terhelő adók szintje csökke-
nő tendenciát mutat, míg például Hollandiá-
ban növekvő, míg ausztriában stagnáló szintű 
(takács – máté – nagy, 2014).

a hazai adórendszer átalakulását jól szem-
lélteti a 4. ábra, a magyar adórendszer 2004 
utáni időszakában szerkezetileg jelentősen 
átalakult. a 2004–2015. periódus alatt két 
különböző ciklust figyelhetünk meg: az első 
ciklus 2004–2008 között található, amikor a 
munkát terhelő adók aránya növekvő, a fo-
gyasztást terhelő adók aránya csökkenő ten-
denciát mutatott. ekkor viszont megfordult a 
trend és 2009–2015 között már egyértelműen 
kirajzolódik, hogy a forgalmi-fogyasztási típu-
sú adók aránya a 2008-as 36 százalék körüli 
szintről egészen 45–46 százalékra emelkedett, 
míg a munkát terhelő adók aránya a 2008-as 
52 százalék körüli szintről az időszak végére 
már 45–46 százalékra csökkent az összes adó-

1. táblázat

A rejtett gAzdAság nAgyságát mAgyArázó tényezők

A rejtett gazdaságot befolyásoló tényező A rejtett gazdaság változásának mekkora  

hányadát magyarázza (%)

Adóterhek növekedése 35–38

Állami intézmények minősége 10–12

támogatások  5–7

Munkaerő-piaci szabályozás  7–9

állami szolgáltatások  5–7

Adómorál 22–25

A tényezők együttes hatása 84–98

Forrás: Balog (2014)
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bevételen belül. magyarország ebben az idő-
szakban létrehozta a munkaalapú társadalmat, 
ezzel egyidejűleg csendben és időben elhúzva 
megteremtette ennek kedvezőbb adózási fel-
tételrendszerét, ezzel egy valódi adóreformot 
hajtott végre.

mi okozhatta a 2008. évi trendfordulást? 
elsősorban az, hogy a magyar kormány 2007-
re túlköltekezett, emelkedett az államadósság 
aránya. ezért volt szükséges megkötni a meg-
állapodást 2008-ban az imf-fel, amellyel 20 
milliárd euró hitelkerethez jutott magyaror-
szág. ezzel kapcsolatban azonban az imf elvá-
rásokat fogalmazott meg, amelyek között az is 
szerepelt, hogy a magyar kormány korlátozza a 
bérek és a nyugdíjak kifizetését. már 2008-ban 
életbe lépett az a változás, hogy a társasági adó 
kulcsa 10 százalékra mérséklődött – bizonyos 

feltételek teljesülése esetén – 50 millió forint 
adóalapig, illetve az adózás előtti nyereség 25 
százaléka helyett már 50 százalék volt fejlesz-
tési tartalékként elkülöníthető. ezek azonban 
még kezdeti változások voltak.

a változások 2010-től gyorsultak fel, amikor 
a személyi jövedelemadó (a korábbi 18 és 36 
százalékról) 17 és 32 százalékra mérséklődött 
úgy, hogy a felső sávhatárt is háromszorosára 
emelték. valamint létrejött egy 29 pontos ak-
cióterv, amelynek végrehajtása során 500 millió 
forintra emelkedett a kedvezményes társasági-
adó-kulcs, bevezetésre került az egykulcsos, 16 
százalékos személyi jövedelemadó, eltöröltek 
több, úgynevezett kisadót. ennek ellentételezé-
sére pedig a forgalmat kezdték jobban adóztat-
ni, mely végül a 27 százalékos áfamértékben és 
a megemelkedett jövedéki adókban, valamint 

4. ábra

Az eGyes AdótíPusok ArányA Az összes Adóbevétel százAlékábAn

Forrás: nGM, Izer, 2016 

Számottevő eltolódás a forgalmi és vagyoni adók irányába 

A jövedelmeket terhelő és a fogyasztási és vagyonadók súlyának alakulása az összes adóbevételen belül
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az úgynevezett különadókban (pénzintézeti, 
energiaszektor stb.) realizálódott.2

a munkát terhelő adók átalakítása több 
lépcsőben valósult meg 2010 után:

•	2010-ben a személyi jövedelemadó mér-
téke csökkent, a jövedelem felső határa 
emelkedett,

•	2011-ben bevezették az egykulcsos (16 
százalék) személyi jövedelemadót, beve-
zetésre került egy szélesebb körű családi 
adókedvezmény,

•	2012-ben megszűnt a szuperbruttósítás, 
az adójóváírás, eltörölték az adóalap-ki-
egészítést (az alsó jövedelemkategóriában),

•	2013-tól minden jövedelemkategóriában 
megszűnt a szuperbruttósítás, valamint 
kedvezményeket vezettek be a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetben lévő csopor-
tok számára,

•	2014-től bővítették a családi adókedvez-
ményt, így már az egészségbiztosítási és a 
nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehetővé 
vált. (Csomós – p. kiss, 2014)

Az adórendszer további átalakítása 
2016 után

2016-ban folytatódott a kormányzat adócsök-
kentési politikája (varga, 2016). a személyi 
jövedelemadó mértéke 16 százalékról 15 szá-
zalékra mérséklődött. Jelentősen (25 száza-
lékkal) nőtt a kétgyermekes családok adóked-
vezménye. természetesen más adónemekben 
is volt csökkenés ettől az évtől kezdődően: a 
sertéshús és az új lakás áfája 5 százalékra mér-
séklődött, a pénzügyi szervezetek különadója 
is jelentős mértékben csökkent. a környezet-
kímélő gépjárművek mentesültek a gépjár-
műadó-fizetési kötelezettség alól. valamint az 
adóadminisztráció csökkentése keretében be-
vezetésre került a megbízható és a kockázatos 
adózó fogalma.

ahogy Domokos (2016) rámutatott, a 

magas jövedelemcentralizációt 2015-ben 
és 2016-ban is az adó- és járulékbevételek 
tervezettet meghaladó ütemű növekedése 
eredményezi. ezt Domokos részben a gazda-
ság kifehérítése érdekében tett intézkedések 
hatásának tudja be. szerinte a gazdaság ki-
fehérítésre, az adóbeszedés hatékonyságának 
fokozására további lehetőségek kínálkoznak. 
fontos alapvetése, hogy „az adóbeszedés haté-
konyságának fokozása nem öncél, hanem eszköz 
az adókulcsok csökkentésére, ezáltal a gazdaság 
versenyképességének javítására” (Domokos, 
2016, 8. dia)

2017-ben az adócsökkentés tendenciája 
tovább folytatódik. a lényegesebb változá-
sok között szerepel a társasági adó kulcsának 
9 százalékra történő mérséklése, amely a ko-
rábbi 19, illetve 10 százalékot volt hivatott 
felváltani. „2017 elejétől egységes 9 százalékra 
csökken a társasági adó kulcsa, ami évente 150–
170 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés 
bevételeit. A változtatás javítja Magyarország 
adórendszerének versenyképességét, azonban el-
térő mértékben érinti az egyes vállalatokat. Az 
adóteher csökkenésének közel 70 százaléka ma-
rad a nagyvállalatoknál, 14 százaléka a közép-
vállalatoknál, míg a maradékon közel egyenlő 
arányban osztoznak a kis- és mikrovállalatok.” 
(mosberger, 2017, 1. oldal).

ugyanez a folyamat jelentkezik az egyéni 
vállalkozóknál is, ahol a vállalkozói személyi 
jövedelemadó szintén 9 százalék lett. Csök-
kent továbbá a szociális hozzájárulás mérté-
ke is 27 százalékról 22 százalékra. a családi 
adókedvezmény ebben az évben további 2500 
forinttal nő, a tej, tojás, baromfi áfakulcsa  
5 százalékra, míg az éttermi szolgáltatások és 
az internetszolgáltatás áfamértéke 18 százalék-
ra csökkent.

a kkv-szektor adóterhelése 2010 és 2015 
között az adópolitikai intézkedések ered-
ményeképp 57,5 százalékról 48,4 százalékra 
csökkent (györgy – veress, 2016). a kkv-
szektor adóterhe 2017-ben is jelentősen 
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csökkent a kata adónem közvetett módon 
megvalósuló adócsökkentése révén, hiszen 
a 12 millió forint bevételi határhoz ugyan-
annyi adó társul, mint korábban a 6 millió 
forinthoz (lásd 2. táblázat).3 a kiva adónem-
ben pedig a korábbi 16 százalékról 2017-re 
14 százalékra mérséklődik az adóteher és más 
lesz az adó alapja is.

makroszinten lényegi elemként megálla-
píthatjuk, hogy az 2016–2017. évi magyar 
adóváltozások jelentősen hozzájárulhatnak a 
gDp-arányos adóterhek csökkentéséhez, illet-
ve a munkát terhelő adók arányának csökken-
téséhez. a jövőbeli változások továbbra is alá-
támasztják az adóék csökkentésének tudatos 
tendenciáját. 2017. évi szociális hozzájárulás 
5 százalékpontos csökkenése révén az adóék 
46,2 százalékra fog mérséklődni (izer, 2016a). 
Ha figyelembe vesszük a 2018-ra ígért további 
2 százalékpontos csökkentési tervet és feltéte-
lezzük, hogy – választási év révén – bevezetésre 
kerül a már szintén ígért egyszámjegyű szemé-

lyi jövedelemadó-kulcs, tehát a 9 százalék, ak-
kor már lényegesen javulhat az adóék mértéke. 
ebben az esetben 2018-ra már csak 40,3 szá-
zalék lesz az adóék nagysága magyarországon. 
ezzel a környező országok között az élre állha-
tunk. s természetesen ezzel együtt a munkát 
terhelő adók nagysága is jelentős mértékben 
csökkeni fog, várhatóan meg fogja közelíteni 
a 40 százalékos álomhatárt az összes adóbevé-
telen belül.

A gazdaság kifehérítésének  
lehetséges útjai

a gazdaság kifehérítése szoros kapcsolatban 
áll az adóteher csökkentésének folyamatával. 
a fehérítés során nő az adózás alá vont jövede-
lem és/vagy vagyontömeg, ezáltal a gazdaság-
politikának lehetősége nyílik az adómértékek 
csökkentésére. a fehérítésre több lehetőség 
kínálkozik. „A gazdaság fehérítése kiemelt cél 

2. táblázat

egész évben működő főállású kAtA-s vállAlkozó bevételfüggő AdójánAk  
és Adóterhelésének összehAsonlításA 2016 és 2017 között

bevételi összeg

ft-ban

Adóösszeg, 2016

ft-ban

Adóterhelés

%-ban, 2016

Adóösszeg, 2017

ft-ban

Adóterhelés

%-ban, 2017

1 000 000 600 000 60 600 000 60

2 000 000 600 000 30 600 000 30

3 000 000 600 000 20 600 000 20

4 000 000 600 000 15 600 000 15

5 000 000 600 000 12 600 000 12

6 000 000 600 000 10 600 000 10

7 000 000 600 000 – 600 000 8,5

8 000 000 600 000 – 600 000 7,5

9 000 000 600 000 – 600 000 6,7

10 000 000 600 000 – 600 000 6

11 000 000 600 000 – 600 000 5,5

12 000 000 600 000 – 600 000 5

Forrás: saját szerkesztés az adótörvények alapján
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volt Magyarország számára az elmúlt években, 
aminek érdekében a kormány számos intézkedést 
vezetett be. A megtett lépések több csatornán ke-
resztül igyekeztek a rejtett gazdaságot visszaszo-
rítani.” (Balog, 2014, 24. oldal)

a bevételeltitkolást megnehezíti, ha az 
adóhatóságnak több információja van az 
ügyletekről, és/vagy azok pénzügyi rendezé-
séről. a szürkefoglalkoztatás csökkentéséhez 
a munkáltatót társadalmilag tényleg terhelő 
kötelezettségekre kellene leszorítani a terheit. 
a foglalkoztatás körülményeit rendszeresen 
szükséges ellenőrizni. amennyiben a jogalko-
tás nem veszi ki a rendszerből az előbbiekben 
felsorolt oda nem illő elemeket, a szürkefoglal-
koztatás újra termelődik. előbb gazdaságilag 
tiszta viszony megteremtése szükséges, azután 
jöhet a hatósági szigor.

a bevételeltitkolás fontosságát emeli ki 
Balog (2014) is, amikor kifejti, hogy az adó-
hatósági ellenőrzések hatékonyságát javító 
intézkedések döntően a vállalati bevételek el-
titkolásának megakadályozására fókuszáltak. 
ezen intézkedések közül szerinte kiemelkedő 
hatékonyságú az online pénztárgépek beveze-
tése, az adóregisztrációs eljárás, a vállalkozá-
sok közötti készpénzforgalom korlátozása és a 
számlaösszesítés rendszere.

a bevételeltitkolások megakadályozá-
sa érdekében az adóhatóságok hatékonyabb 
munkavégzését a jogalkotás és a kormányzat 
elősegítette. az intézkedéseket több csoport-
ba sorolhatjuk: szervezeti átalakítás, adózási 
rendszer átalakítása, adóhatóság számára in-
formációgyűjtési lehetőség biztosítása, az el-
lenőrzések koncentrálhatósága a kockázatos 
tevékenységekre és adózókra.

a szervezeti átalakítások közé tartozik, hogy 
az adóhatóság és a vámhatóság összevonása 
hatékonyabbá tette a közterhek beszedését (a 
nemzeti adó- és vámhivatalról szóló 2010. 
évi CXXii. törvény). az utóbbi években az 
egységes irányítás alatt működő szervezet elő-
nyei a hasznos szinergiák révén megmutatkoz-

tak. a rendvédelmi gyakorlattal rendelkező 
vámhatóság támogatást nyújthat a nagy adó-
tartalmú ügyletek ellenőrzéséhez.

az adórendszer megfelelő kialakítása kö-
rében az európai uniónak, a nemzeti jogal-
kotásnak és kormányzatnak vannak feladatai. 
megfelelő adózási keretrendszer kialakítása az 
európai unióban az eltérő tagállami érdekek 
miatt nehezebben valósítható meg. az eu is 
észlelte, hogy a közösségi áruforgalom és an-
nak hiányos dokumentáltsága a hozzáadottér-
ték-adóval való visszaélések melegágya. nem 
sikerült egységesíteni közösségi szinten az 
áfabevallások idejét és tartalmát sem. Jelenleg 
folyamatban van egy, a tagállami önkéntessé-
gen alapuló, egységes bevallási forma kiala-
kítása. a hozzáadottérték-adó a visszaélések 
célterületei a magas adókulcsú tagállamokban, 
így elsősorban hazánkban. Kenyeres és Var-
ga (2016) tanulmánya a nemzeti különadók 
rendszerbe vonhatóságát vizsgálja. a szerzők 
a termékértékesítés vonatkozásában tettek ja-
vaslatot. Hasonló szellemben kellene a szolgál-
tatások körében is megoldásokat kidolgozni.

a meglévő áfarendszerben a bevallott be-
vételek áfatartalmának eltűnése miatt több, 
különösen csalással fertőzött területen be-
vezették a fordított adózást. ennek lényege, 
hogy a számlakibocsátó nem hárítja át az áfát. 
a vevő egyszerre lesz áfafizetésre kötelezett és 
áfalevonásra jogosult. Így az áfa tekintetében 
a költségvetésnek nem keletkezhet hiánya. 
a rendszer megfelelő ellenőrzéssel támogat-
va hatékony. minél több termékre kiterjedő-
en bevezetik a fordított áfa rendszerét, annál 
inkább elveszti az áfa a hozzáadottérték-adó 
jellegét. (az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXvii. törvény).

az adóhatóság adatgyűjtési lehetőségének 
kialakításához először a jogi környezetet kell 
létrehozni. informatikai fejlesztésekkel kell a 
jogi lehetőségeket megvalósítani. a jogalkotás 
és az informatikai fejlesztés párhuzamosan is 
elvégezhető. a bevételeltitkolás csökkenté-
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sének hatékony eleme volt a belföldi tételes 
áfaösszesítő jelentés rendszerének bevezetése. 
ennek lényege, hogy a bizonyos értékhatár fe-
letti áfát tartalmazó számlák adatait tételesen 
jelenteni kell. technikailag az áfabevallások 
melléklete a jelentés, amelyet elektronikus 
formában kell nyújtani. a jelentési értékhatár 
a bevezetésekor 2 millió, jelenleg 1 millió és 
2017 júliusától százezer forint lesz. a jelen-
téseket az eladónak, a vevőnek egyaránt meg 
kell tennie (https://www.nav.gov.hu/nav/ado/
art/a_teteles_belfoldi_os20150219.html).

a belföldi áfaösszesítő-jelentés mellett a 
bevallási kötelezettség előzetes ellenőrzéséhez 
kapcsolódóan létrehozták elektronikus köz-
úti áruforgalom ellenőrző rendszert, amely 
a közúti árumozgásokat hivatott nyilvántar-
tani. megfelelő méretű vagy értékű közúti 
szállítmány a belföldi mozgását megelőzően 
bejelentéskötelessé vált. a közúti árumozgá-
sok jelentős része detektálható, ha szükséges, 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCii. tör-
vény alapján előzetes ellenőrzés alá vonható 
(https://ekaer.nav.gov.hu).

a gazdaság fehérítésének hatékony módja 
az online pénztárgépek használatának beve-
zetése. míg az előzőekben vázolt rendszerek 
B2B kereskedelmet érintik, az online pénztár-
gépek célja a B2C kereskedelem kifehérítése. 
a bevezetése óta szélesítették az ellenőrzött 
tevékenységek körét. a pénztárgép adatai-

nak lekérdezését az adóhatóság az adózótól 
függetlenül tudja kezdeményezni (mizsányi 
– szabó, 2016). az online pénztárgép haszná-
latához hasonló eredményt várnak az online 
számlázásnak nevezett rendszertől. az egyik 
verzió szerint online módon jelenteni kellene 
naponta a kibocsátott számlák adatait. a má-
sik verzió szerint a számlázás alatt közvetlen 
adatkapcsolat lenne az állami adóhatósággal, 
amely a számlakibocsátót és a számlacímzett-
jét is ellenőrizni az adatbázisában. ehhez a 
gazdálkodók részéről is komoly informatikai 
fejlesztés és infrastruktúra szükséges. a szabá-
lyozásban rendelkezni kell a kivételes helyzetű 
gazdálkodókról, például mozgó értékesítők, 
szolgáltatók (Csíki, 2016).

az adóhatósági ellenőrzések koncentrál-
hatóságát a kockázatos tevékenységekre és 
adózókra megteremtették az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCii. törvény módosításaival. 
a pénzintézeteknek az adóhatóság által kívánt 
formában kell az adatokat rendelkezésre bo-
csátani az adóhatóság számára. ez azt jelenti, 
hogy a beszerzett adatok elektronikus feldol-
gozásához az input elektronikus formában az 
adóhatóság rendelkezésére áll. az adóhatóság 
adatbányászati módszerekkel elemezheti azo-
kat, és szűrheti ki az adókerülési kockázatokat. 
lehetőség van adatgyűjtő ellenőrzés folytatá-
sára is, ami a kiválasztási adatbázis feltöltését 
is szolgálhatja.

1 az adózás és a versenyképesség kapcsolatával tanul-
mányomban terjedelmi okok miatt nem foglalko-
zom.

2 a különadók részletes elemzésébe itt nem bocsát-
kozhatom. a banki különadókról alapos összegzést 
ad pesuth (2014).

3 a táblázatban egy valószínűsíthető helyzetből indul-
tam ki, amikor az adóalanyok nem lépik át az összeg-
határt és a törvényben írt minimumösszeget fizetik. az 
efölötti összeg 40 százalékkal adózik, illetve választani 
lehet 75 ezres fizetést is, ez azonban csak azok számára 
előnyös, akiknek 1–2 éve van a nyugdíjkorhatár eléré-
séig. emellett megjegyezzük, hogy főállású munka-
viszony esetén csak 25 ezer forintot kell fizetni.
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