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Abstract
Since its introduction, the Hungarian income tax system has been going through a continuous
restructuring process. In my analysis I examine the main changes which have occurred in the
Hungarian personal income tax system from the 1990s to the present day. I have also made a
short international detour regarding the flat tax system as it seems that global trends also favor
simplification. Flat-rate tax might interfere with the tax principle of equity, but it can ease
verifiability and the declaration of income for tax return and might help to decrease tax
administration costs and tax evasion. The most successful reforms which resulted in the
improvement of tax morale, transparency and increased tax receipts were the ones which
involved the reduction of benefits and exemptions. I have examined how the annual changes in
the personal income tax system will affect the tax burden of private entities.
Keywords: PIT, tax breaks, tax rates, tax

ÖSSZEFOGLALÓ
BEVEZETÉS
A magyar ad•rendszer mindenkit •rint• r•sze a szem•lyi j$vedelemad• - folyamatos
•talak•t•son esett •t a bevezet•se •ta.
Elemz•semben a direkt ad• csoportj•ba sorolt
ad•nemben bek$vetkezett f•bb v•ltoz•sokat
vizsg•ltam a kilencvenes •vekt•l napjainkig. A
2011.
•vben
bevezetett
egykulcsos
ad•rendszerrel kapcsolatban kis kit•r•t tettem
nemzetk$zi t•ren, hiszen a nemzetk$zi trendek
az egyszer(s•t•s fel• mutatnak. Az egykulcsos
ad• s•rtheti ugyan az igazs•goss•got, mint
ad•z•si elvet, de megk$nny•theti az
ellen•rizhet•s•get,
az
ad•bevall•st,
•s
cs$kkentheti az ad•adminisztr•ci•s k$lts•geket
valamint az ad•elker#l•st. Arra kerestem a
v•laszt, hogy a minden •vben bek$vetkez•
szem•lyi j$vedelemad• v•ltoztat•s, f•k•pp az
ad•kedvezm•nyek •s kiv•telek m•rs•kl•se,
valamint az ad•kulcsok cs$kkent•se, milyen
hat•ssal b•rt a mag•nszem•lyek ad•terh•re.
Kulcsszavak: Szja, ad•kedvezm•nyek,
ad•kulcsok, ad•
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Az
•llamh•ztart•s
bev•telei
k$z#l
nagys•grendj#k •s a gazdas•got •rint• hat•suk
szerint is a legjelent•sebbek az ad•k •s
j•rul•kok. Az ad• - leg•ltal•nosabban
megfogalmazva - k$telez• jelleg(, vissza nem
t•r#l•, visszafizet•s n•lk#li, •ltal•nos, p•nzbeli
szolg•ltat•s, amelyet az •llam vagy m•s
k$zhatalmi szervezet olyan jogszab•lyok alapj•n
hajt be, mely ezen k$telezetts•gek nagys•g•t,
fizet•s esed•kess•g•t •s felt•teleit egyar•nt
meghat•rozz•k. )K•llai, 2000* A szem•lyi
j$vedelemad• az ad•rendszer r•szek•nt a
klasszikus •llami funkci• szempontj•b•l fontos
eszk$z.
A mai magyar ad•rendszer kialakul•sa az 1988ban t$rt•nt ad•reformmal kezd•d$tt. )K•llai,
2000) 1988 •ta az ad•rendszer szab•lyoz•sa
Magyarorsz•gon a fejlett orsz•gok gyakorlat•t
k$veti.
Hozz•adott
•rt•k
ad•
)+FA*,
j$vedelemad•k
ker#ltek
bevezet•sre
a
v•llalatok,
egy•ni
v•llalkoz•sok,
•s
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mag•nszem•lyek
r•sz•re
egyar•nt.
Az
ad•ztat•s s•lypontja a termel•st terhel•
ad•kr•l folyamatosan a fogyaszt•st terhel•
ad•kra,
a
j$vedelemad•kon
bel#l
a
munkaj$vedelmekre helyez•d$tt •t. )De•k,
1997)
Az 1988. •vet k$vet• id•szakban folyamatosan
•j ad•k jelentek meg. 1995. •vben elt•r•
gyakoris•ggal •s m•rt•kben, de $sszess•g•ben
53 jogc•men kellett ad•t, illet•ket, v•mot,
j•rul•kokat fizetni. Az •lland• v•ltoz•sok csak
m•g jobban nehez•tett•k az •ttekinthet•s•get.
(Pitti, 1996)
/t$dik
nagy
ad•nemk•nt
1998-ban
bevezet•sre
ker#lt
a
j$ved•ki
ad•
Magyarorsz•gon. Az 1999. •vben k$zel
hetvenf•le ad•nyomtatv•ny •s tov•bbi h•szf•le
j•rul•kkal kapcsolatos bejelent•si, v•ltoz•sbejelent•si nyomtatv•ny volt haszn•latos.
(Ilonka, 2004)
Az ad•rendszer eg•sz•t •rint• v•ltoz•s volt a
2003. •vben bevezetett EVA, ami m•rs•kelte a
kisv•llalkoz•sok ad•terheit, •s jelent•sen
cs$kkentette sz•mukra az ad•rendszer
szab•lyainak
betart•s•val
kapcsolatos
k$lts•geket •s minden tekintetben jelent•sen
megk$nny•tette adminisztr•ci•jukat. )Semj•n,
2006)
Ugyancsak a v•llalkoz•sok adminisztr•ci•s
terheinek cs$kkent•s•hez j•rult hozz• a 2005.
•vben
bevezetett
Egyszer(s•tett
k$ztehervisel•si hozz•j•rul•s )EKHO* is. Ezt az
ad•nemet csak bizonyos foglalkoz•st v•gz•
mag•nszem•ly v•laszthatja meghat•rozott
•rbev•tel alatt. )Herich, 2007*
Egyre t$bb ad• jelent meg Magyarorsz•gon.
2010-ben 5 darab )pl. V•gkiel•g•t•sek 984-os
k#l$nad•ja*, 2011. •vben 6 darab (pl:
N•peg•szs•g#gyi term•kad•*, 2012-ben 17
darab )p•ld•ul: Szoci•lis hozz•j•rul•si ad•,
Baleseti ad•* •j ad•nem ker#lt bevezet•sre.
2013. •vben k•t •j ad•nemmel lett t$bb
Magyarorsz•gon. Az egyik a kisad•z•k t•teles
ad•ja )KATA* a m•sik a kisv•llalkoz•i ad•
)KIVA*. A KATA meghat•rozott v•llalkoz•si
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form•k v•laszthatj•k, b•rmikor ak•r •v k$zben
is v•laszthat• •s ki is lehet l•pni bel•le, de
akkor visszal•p•s 2 •vig nem lehets•ges.
El•ny$sebb az EVA-n•l. A KIVA sz•lesebb
k$rben haszn•lhat•, mint a KATA, viszont j•val
szer•nyebb
kedvezm•nyeket
ny•jt
a
v•llalkoz•sok sz•m•ra.
201;. •vben a Rekl•mad• ker#lt bevezet•sre,
t$bbek k$z$tt a m•diaszolg•ltat•k ad•terh•t
emelheti meg, mely alapj•n a nett• •rbev•tel#k
meghat•rozott 4-•t kell ilyen jogc•men az
•llami ad•hat•s•g fel• befizetni#k.
A személyi jövedelemadó f•bb változásai
Magyarországon
Az 1988. •vi ad•reform sor•n bevezett•k a
mag•nszem•lyek j•vedelemad•j•t •s ezzel a
lakoss•g nagy r•sze ad•alanny• v•lt, a lakoss•gi
j•vedelmek
egys•ges
ad•ztat•sa
Magyarorsz•gon ekkort•l val•sult meg, hiszen
ezt megel•z•en a mag•nszem•lyt j•vedelme
ut•n csak bizonyos esetekben terhelte
ad•fizet•s. (K•llai, 2000)
Minden •vben - •s most m•r sajnos •v k•zben
is - megv•ltoztatj•k a lakoss•g legnagyobb
r•sz•t •rint• ad•t•rv•nyeket, t•bbek k•z•tt a
Szja-ra vonatkoz• jogszab•lyokat. Mindez az
el•re tervezhet•s•get, a stabilit•st cs•kkenti •s
!gy nagyfok" bizonytalans•got okoz az
ad•z•kban.
A k•vetkez• •vek v•ltoztat•sai 1994-ig a
szem•lyi j•vedelemad•ban a k•vetkez•k
voltak:
- emelkedtek a s•vhat•rok,
- a fokoz•d• infl•ci• miatt folyamatosan,
m•r 1990-ben a legfels• kulcs 60
sz•zal•kr•l 56 sz•zal•kra cs•kkent, ami
ugyan m•rs•kelte a progresszi•t, viszont
a legjobban keres• r•tegek a kor•bban
b•rbrutt•s!t•sk•nt kapott •sszeg egy
r•sz•t megtarthatt•k. M•r 1994-re egy
hatkulcsos ad•t•bl•zat maradt a kor•bbi
11 kulcsos helyett, 110 000 forintig
ad•mentes j•vedelemhat•rral, a legfels•
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s•v hat•rad•kulcsa 44%-ra m•rs•kl•d•tt
60%-r•l,
az ad•teher n•vekedett.

1998-ra egy, az 1988-as ad•reformt•l
gy•keresen k#l•nb•z• szja rendszer l•pett
•letbe, amely a m•lt•nyoss•g •s igazs•goss•g
addig prefer•lt szempontjai helyett a
hat•konys•got
helyezte
el•t•rbe,
nem
utols•sorban a fokoz•d• ellen•rz•sek r•v•n is.
A kialakult ad•rendszer:
- figyelmen k!v#l hagyta a szoci•lis
szempontokat, a szoci•lpolitik•ra hagyva
a m•lt•nyoss•g •s igazs•goss•g eleinek
•rv•nyes!t•s•t,
- differenci•lt a j•vedelmek k•z•tt azok
forr•sa szerint,
- prefer•lta a t•kej•vedelmeket,
- •sszek•t•tte a j•vedelemad•t a tb
elvon•sokkal a b•reken t"l is.
A 2000. •vekt•l folyamatos v•ltoztat•sok l•ptek
•letbe a szja t•rv•nyben, melyeket a
vizsg•latom Eredm•nyek r•sz•n•l k#l•n
kiemelek. L•nyeges v•ltoz•s a kedvezm•nyek
sz•m•nak lecs•kkent•se, az ad•kulcsok
sz•m•nak m•rs•kl•se, egy kulcsoss• t•tele, a
csal•di ad•z•s bevezet•se, mely v•lem•nyem
szerint csak nev•ben csal•di ad•z•s.
Egykulcsos adórendszer
A
XIX.
sz•zadig
az
iparilag
fejlett
t•rsadalmakban az egykulcsos ad•rendszer volt
az •ltal•nos. M•ra a legfejlettebb orsz•gok
mindegyike s•vos ad•z•si rendszert haszn•l, •s
b•r vit•k vannak, nincs jel arra, hogy a
rendszereiken v•ltoztatni sz•nd•kozn•nak.
A s•vos ad•z•s h!vei szerint a rendszer az
egykulcsos ad•z•sn•l a t•rsadalmi tehervisel•s
szempontj•b•l igazs•gosabb, "gy v•lik, hogy a
progresszivit•s ellens"lyozza a magasabb
j•vedelm•ek nagyobbnak v•lt ad•csal•si
t•meg•t.
Az ad•z•si s•vok sz•m•nak •s a s•vok k•z•tti
k#l•nbs•gek cs•kkent•se a 80-as •vekben
felvetette az egykulcsos ad•z•s vizsg•lat•nak
sz#ks•gess•g•t. Az egykulcsos ad•z•s minden
j•vedelmet ad•ztatni k!v•n, az ad• m•rt•k•t
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egys•gesen szabja meg, azonban arra is
hangs"lyt fektet, hogy a j•vedelmek kiz•r•lag
egyszer ker#ljenek ad•ztat•sra. Az osztal•kot •s
hasonl• bev•telek nem k•pezik az ad• t•rgy•t,
hiszen azokat m•r a t•rsas•gi ad•z•s szintj•n
ad•ztatt•k. Az egykulcsos ad•z•s teljesen
leegyszer•s!ti a tehervisel•s rendszer•t,
•tl•that•s•got
biztos!t,
nagym•rt•kben
cs•kkenti a torz!t•sokat.
Az egykulcsos ad•z•s nem csup•n a szem•lyi
j•vedelemad•
egykulcsoss•g•t
jelentheti,
hanem azt is, hogy a t•rsas•gi ad• szintj•t az
szja
m•rt•k•hez
igaz!tj•k.
Az
ad•k
uniformiz•l•sa teljes m•rt•kben egyenrang"v•
teszi a j•vedelmeket azok forr•s•t•l
f#ggetlen#l. Az egykulcsos ad•z•s bevezet•i a
gazdas•g •l•nk#l•s•t, a b#rokr•cia le•p#l•s•t, a
k•lts•gvet•si
bev•telek
n•veked•s•t,
munka•szt•nz•st,
a
beruh•z•si
kedv
•l•nk#l•s•t, a megtakar!t•sok n•veked•s•t
rem•lik.
A k#l•nb•z• j•vedelmek k•z•s ad•ztat•s•nak
elv•t t#kr•zi az egykulcsos ad•rendszer. Az
OECD (2006) n•gyf•le egykulcsos ad•rendszert
k#l•nb•ztet meg:
- egykulcsos rendszer ad•mentess•g n•lk#l
(Gr"zia),
- egykulcsos rendszer ad•mentess•ggel
(Oroszorsz•g),
- egykulcsos
rendszer
ad•j•v•!r•ssal
(Szlov•kia), •s a
- t•rsas•gi j•vedelmekre is kiterjed•
egys•ges kulcs rendszert (Rom•nia). (HallRabushka, 1995)
A vil•g 202 •n•ll• orsz•ga illetve ad•hat•s•ga
k•z#l 2008-ig 21-ben volt egys•ges, egykulcsos
szem•lyi j•vedelemad•, •s ezek k•z#l 17
egykori szocialista orsz•g – Bulg•ria, Alb•nia,
Csehorsz•g, &sztorsz•g, Gr"zia, Kazahszt•n,
Kirg!zia, Lettorsz•g, Litv•nia, Maced•nia,
Mong•lia, Montenegr•, Rom•nia, Oroszorsz•g,
Szerbia, Szlov•kia •s Ukrajna – amelyek az
ut•bbi •vekben t•rtek •t erre m•dszerre,
utolj•ra Csehorsz•g.
Egykulcsos
ad•rendszert
t•bb
Uni•s
tagorsz•gban alkalmaznak, pl: Rom•nia,
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Bulg•ria, Csehorsz•g, Szlov•kia, &sztorsz•g,
Lettorsz•g, Litv•nia •s 2011-t•l Magyarorsz•g
is.
Az egyszer•s•g, a hat•kony ellen•rz•s, valamint
az
alacsony
adminisztr•ci•
miatt
az
„egykulcsos” ad•rendszerek elterjedtt• v•ltak a
k•z•p-kelet-eur•pai orsz•gokban. Az ilyen
reformok jelent•sen cs•kkentik a szem•lyi
j•vedelemad• szintj•t, •s gyakran n•velik a
j•vedelemegyenl•tlens•geket. (Bakos et al.,
2008)
Az 1980-as •vek elej•n Hall •s Rabushka (1995)
kidolgozott egy egykulcsos ad•rendszerre
vonatkoz• javaslatot, amelyben minden egyes
doll•r j•vedelem 19%-os egys•ges kulccsal
ad•zik, kiv•ve a csal•dok 25 ezer USD alatti
j•vedelme, ami ad•mentes. &rveik szerint ez az
egyszer• ad•rendszer jelent•sen hozz•j•rul a
gazdas•gi n•veked•shez, mivel sz•mottev•
adminisztr•ci•s
k•lts•get
takar!t
meg.
Rabushka (2006) szerint egy ilyen rendszerben
gyakorlatilag nincs sz#ks•g ad•bevall•sra, mivel
minden egys•g j•vedelem keletkez•sekor
automatikusan le lehetne vonni az egys•ges
ad•t, megtakar!tva !gy az ad• kisz•m!t•s•t,
bevall•s•t, jelent•sen leegyszer•s!tve az
ellen•rz•st, •s megsz#ntetve az ad•rendszeren
bel#li arbitr•zs-helyzeteket.
Az egykulcsos ad•rendszerekt•l h•rom
ter#leten lehet jelent•s hat•st v•rni:
1. az alacsonyabb hat•rad•kulcsok n•velhetik a
munkak!n•latot,
ami
az
ad•alap
megn•veked•s•t is eredm•nyezheti,
2. az alacsonyabb hat•rad•kulcs kisebb
•szt•nz•st jelent az ad•elker#l•sre, !gy javulhat
az ad•bevall•s •s befizet•s, ez•ltal a
k•lts•gvet•s t•bb bev•telhez jut,
3. az ad•rendszer egyszer•s!t•se, ami az
ad•adminisztr•ci•s
k•lts•gek
•s
az
ad•elker#l•s cs•kken•s•t egyar•nt seg!ti.
Az egykulcsos ad•rendszer bevezet•se a
legt•bb esetben nem az•rt v•lt el•ny•ss•, mert
egys•ges ad•kulcsot biztos!tott, hanem mert a
kor•bbi
kedvezm•nyek,
kiv•telek
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megsz#ntet•se k•vetkezt•ben lehet•s•get
nyitott az ad•adminisztr•ci• egyszer•s!t•s•re,
•s az ad•alap sz•les!t•s•re.
Tov•bbi, k•zvetett hat•s, ha az egykulcsos ad•
bevezet•se ok•n n•het az orsz•g t•kevonz•
k•pess•ge. Az egykulcsos ad•rendszer legf•bb
h•tr•nyak•nt szokt•k eml!teni, hogy n•veli a
j•vedelmi egyenl•tlens•get. (Bakos et al., 2008)
Saavedra (2007) arra a k•vetkeztet•sre jutott,
hogy a reformok akkor jav!tj•k az ad•mor•lt, ha
a reform egy"ttal az ad•adminisztr•ci•
egyszer•s!t•s•vel is j•r, ugyanakkor az •llami
bev•telekre
gyakorolt
n•vel•
hat•s
szignifikanci•ja nem volt kimutathat•. Az
ad•elker#l•s azokban az orsz•gokban cs•kkent,
amelyekben az szja-kulcs •s a t•rsas•gi
nyeres•gad• kulcsa megegyezett (teh•t
k•zelebb •lltak a klasszikus egykulcsos
rendszerhez).
Az egykulcsos ad•k bevezet•s•vel kapcsolatos
tanuls•gokat •sszegezve Saavedra (2007)
kiemelte, hogy az ad•kulcsok cs•kkent•s•t is
tartalmaz• reformok eset•n csak "gy ker#lhet•
el a bev•telek cs•kken•se, ha a j•vedelemad•
rendszer•ben siker#l bez•rni a kiskapukat •s
megsz#ntetni a sokf•le kedvezm•nyt •s
kiv•telt.
Az
ad•mor•l
javul•sa,
az
•ttekinthet•s•g •s a bev•telek tekintet•ben
azok a reformok sikeresnek, ahol a
kedvezm•nyeket lecs•kkentett•k. Tov•bbi
tanuls•g, hogy az szja ad•alap n•vel•se •s az
szja-bevall•si hajland•s•g •rdemi javul•sa csak
akkor v•rhat•, ha a reformok kiterjednek a
t•rsadalombiztos!t•s rendszerre is. A tb •s az
szja ad•alapja ugyanis a legt•bb orsz•gban
majdnem azonos, !gy a magas margin•lis kulcs"
tb fizet•si k•telezetts•g er•s •szt•nz•st ad a
kisebb ad•alap bevall•s•ra (hi•ba cs•kken az
szja-kulcs).
Az egykulcsos j•vedelemad• a differenci•lt •s
progressz!v ad•kulcsokhoz k•pest kisebb
m•rt•kben terheli a gazdagok j•vedelm•t, a
szeg•nyek•t viszont nagyobb m•rt•kben. Ez•rt
az egykulcsos ad• Erd•s (2006) v•lem•nye
szerint csak akkor vezethet• be, ha ennek
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megfelel•en az als• j•vedelmi tizedekhez
tartoz•k valamilyen form•ban kieg•sz!t•st
kapnak. 'gy, az egykulcsos ad• bevezet•se
mellett,
bizonyos j•vedelemhat•r alatt
ad•mentess•get kell biztos!tani.
Vagy, az als• tizedekben negat!v ad•ztat•st kell
alkalmazni, ha a c•l az, hogy a t•nyleges
j•vedelem valamilyen legkisebbnek !t•lt szint
al• semmik•ppen ne cs•kkenjen.
Benedek •s Lelkes (2006) munk•jukban
mikroszimul•ci•s modell seg!ts•g•vel vizsg•lt•k
a magyarorsz•gi egykulcsos ad•rendszer
bevezet•s•nek hat•sait. A szlov•k ad•reform
sor•n bevezetett ad•rendszerhez n•mik•ppen
hasonl•, a jelenlegi magyar szab•lyoz•sn•l
egyszer•bb ad•rendszert vizsg•ltak: az
ad•kulcsok egys•gesen 20 sz•zal•kosak,
minden j•vedelem az •sszevont ad•alapba
tartozik, de megmarad a minim•lb•r
ad•mentess•g•t biztos!t• ad•j•v•!r•s •s
kieg•sz!t• ad•j•v•!r•s. Ezen k!v#l nincsen m•s
ad•kedvezm•ny, t•mogat•s. Ez az elk•pzel•s
cs•kkenten• az ad•rendszer komplexit•s•t, !gy
n•veln• az •tl•that•s•g•t. Sz•m!t•saik szerint
egy ilyen egykulcsos ad•rendszer bevezet•se
els•sorban a gazdagabb h•ztart•soknak
kedvezne, •s a szeg•nyebb csal•dok lenn•nek a
vesztesei. Ennek els•dleges oka a fels• ad•kulcs
cs•kkent•se lenne. Az egys•ges kulcs eset•n a
j•vedelmek t•ke- vagy munkaj•vedelmek
k•z•tti •tcsoportos!t•s•val nem lehetne ad•t
ker#lni. Ebben az esetben az ellen•rz•s
k•nnyebb• v•lna, ami az •tl•that•s•got
n•veln•.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A kutat•s sor•n az ad•hat•s•ghoz (NAV)
hib•tlanul
beny•jtott
•sszevont
ad•t
tartalmaz• szem•lyi j•vedelemad• bevall•sok
adatai (1995-2012), valamint a hat•lyos
ad•jogszab•lyok (1988-2014) felhaszn•l•s•val
v•geztem el. Az id!intervallum sz•less•ge
folyt•n volt olyan id!szak, melyn•l nem •lltak
rendelkez•semre adatok, "gy az adatok
vizsg•lat•t kisebb id!szakra kellett elv•geznem.
Az adatok •sszevontak, egyedileg be nem
azonos"that•ak, "gy ad•titkot nem s•rtenek.
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A rendelkez•sre •ll• adatok felhaszn•l•s•val
k#l•nb•z!
matematikai
•s
statisztikai
mutat•sz•mok
(megoszl•sok,
ar•nyok,
v•ltoz•sok vizsg•lata) seg"ts•g•vel vontam le a
k•vetkeztet•seimet
a
magyar
szem•lyi
j•vedelemad• rendszer v•ltoztat•s•t illet!en.
Vizsg•latom sor•n csak az •sszevont ad•alap
elemz•s•t v•geztem el. Nem t•rtem ki az
egy•ni v•llalkoz•k ad•terh•nek, valamint a
k•lts•gszerkezet •s a bev•tel elemz•s•re. Az
ad•fizet•si hajland•s•g •s az ad•kulcsok
m•rt•ke k•z•tti kapcsolatot sem vizsg•ltam.

EREDMÉNYEK
A GDP-hez m•rt ad•befizet•sek m•rt•ke 37%
•s 42% k•z•tt ingadoztak az •ltalam vizsg•lt
•vekben. A legalacsonyabb 2011. •vben (37,1%)
a legmagasabb pedig 1995. •vben (41,5%) volt.
(1. •bra).
A magyar ad•rendszer egyik legt•bb
teljes"tm•ny-visszatart• von•ssal rendelkez!
eleme az szja. Ez az egyik legfontosabb, a
lakoss•g sz•les k•r•t •rint! direkt ad•nem,
melynek az •sszes NAV •ltal kezelt
ad•bev•teleken bel#li megoszl•sa 1998. •vben
volt a legmagasabb 34%, a legalacsonyabb
pedig 2012. •vben volt, akkor 14%-ot tett ki (2.
•bra) az •sszes ad•n bel#l ez az ad•nem.
A GDP-hez m•rt szem•lyi j•vedelemad•-teher
m•rt•ke 5% •s 8% k•z•tt er!teljes hull•mz•st
mutat. 2011. •vben t•bbek k•z•tt az
egykulcsos, csal•di szem•lyi j•vedelemad•
rendszer•nek bevezet•se miatt alig •rte el az
5%-ot (3. •bra).
Saj•toss•ga volt a szem•lyi j•vedelemad•
rendszernek, hogy 2010. •vig az ad•s•vok
sz$kek voltak, •s alig volt elt•r•s az als• •s a
fels! ad•kulccsal ad•ztatott j•vedelmek k•z•tt.
Az ad•alap sz$k, mert kedvezm•nyekkel,
kiv•telekkel volt telet$zdelve. Ezen kett!ss•g
k•vetkezm•nyek•nt nagy r•s t•tongott a
t•rv•nyi •s a t•nyleges, effekt"v ad•terhel•s
k•z•tt a sz•lesk•r$ kedvezm•nyek miatt. A
szem•lyi j•vedelemad•-rendszerben s•r#l a
horizont•lis •s a vertik•lis m•lt•nyoss•g elve.
(G•sp•r et al., 2004)
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Az ad•kulcsok sz•ma 1988 •s 2014 k•z•tt
folyamatosan cs•kkent (1. t•bl•zat), mely az
egyszer$s"t•s, •tl•that•s•g ir•ny•ba mutat.

Tov•bb• a 2011. •vben bevezetett egykulcsos
ad•rendszer ezt m•g jobban er!s"ti.
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1. •bra Az •sszes befizetett ad• alakul•sa a GDP sz•zal•k•ban 1995-2012 k•z•tt
Forrás: OECD statisztikai jelentése saját szerkesztés
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2. •bra: 1995-2012 k•z•tt a szem•lyi j•vedelemad• megoszl•sa az •sszes ad•bev•telen bel#l
Magyarorsz•gon
Forrás: NAV Évkönyvek alapján saját számítás és szerkesztés
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3. •bra A szem•lyi j•vedelemad• alakul•sa a GDP sz•zal•k•ban 1995-2012 k•z•tt
Forrás: OECD statisztikai jelentése saját szerkesztés
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1. t•bl•zat: Progressz"v j•vedelemad• kulcsok sz•m•nak alakul•sa Magyarorsz•gon 1988-2014
k•z•tt
Forrás: saját kigy•jtés alapján saját szerkesztés

Az szja s•vosan progressz"v volt, a legkisebb •s
legmagasabb ad•kulcsa, mely az •sszevon•s al•
tartoz• j•vedelmeket s•jtja, 1988 •s 2010
k•z•tt egyre jobban k•zeledett egym•shoz,
1988-ban a 0% •s 60% 2010-ben 17%-ra •s
32%-ra v•ltozott. 2011. •vt!l (jelenleg is) egy
kulcs (16%) van •rv•nyben. (4. •bra).

adókulcs

Magyarorsz•gon a s•vosan progressz"v
ad•t•bl•zat elt•r! kulcsaihoz elt•r! s•vhat•rok
tartoztak. 1988. •vben a legkisebb ad•kulcs 48
ezer Ft-os s•vhat•ra 2009-re 1.900 ezerre, majd
2010-re 5.000 ezer Ft-ra emelkedett (5. •bra). A
legmagasabb ad•kulcs s•vhat•ra 1988-ban 800
ezer Ft-r•l 2009-re 1.900 ezerre, 2010-re pedig
5.000 ezer Ft-ra n!tt. 2011. •vre egykulcsoss•
v•lt az szja rendszer. Az szja s•vosan
progressz"v ad•kulcsa 2005. •vben k•ts•voss•
v•lt, "gy a legkisebb ad•kulcs fels! s•vhat•ra
megegyezett
a
legmagasabb
ad•kulcs
s•vhat•r•nak •rt•k•vel.

2004-ben az ad•z•s rendj•r!l sz•l• t•rv•ny
(Art) •j ad•-meg•llap"t•si m•dot honos"tott
meg a szem•lyi j•vedelemad•z•sban: az
ad•hat•s•gi ad•-meg•llap"t•s rendszer•t. Az
ad•z• d•nti el, hogy v•lasztja-e persze bizonyos
felt•telek teljes#l•se mellett. Ezzel a
mag•nszem•lyek egy r•sze nem saj•t maga t•lti
ki •s juttatja el ad•bevall•s•t az illet•kes
ad•hat•s•gnak, hanem ezt az ad•hat•s•g teszi
meg, az ad•z•val szoros egy#ttm$k•d•sben. Ez
az ad•adminisztr•ci•s terhek cs•kkent•s•t
hozta mag•val, bizonyos ad•z•i k•rben. De
pont ott volt egyszer$s•d•s, ahol csak egy
ad•bevall•si hat•rid!h•z kell alkalmazkodni.
V•lem•nyem szerint ez a megold•s csak
r•szben j•rult hozz• az egyszer$s"t•shez. F!leg,
ha m•g azt is figyelembe vessz#k, hogy az
•nbevall•k ar•nya 1995-ben 52%-r•l 2012-ben
84%-ra emelkedett (6. •bra).
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4. •bra: 1988-2014 k•z•tt a legkisebb •s a legnagyobb szja kulcs alakul•sa
Magyarorsz•gon
Forrás: Hatályos Szja törvény alapján saját szerkesztés
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5. •bra: 1988-2010 k•z•tt a legkisebb •s a legmagasabb ad•kulcs s•vhat•rainak alakul•sa
Forrás: A hatályos szja törvény alapján saját szerkesztés
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6. •bra: 1995-2012 k•z•tt az •nbevall•k ar•ny•nak alakul•sa
Forrás: A NAV Évkönyvek alapján saját szerkesztés

V•lem•nyem szerint ez 2014. •vben tov•bb
emelkedik majd, hiszen mindenkinek lesz
lehet!s•ge
a
m•r
elk#ld•tt
bevall•s
•nellen!rz•s•t az ad•bevall•s beny•jt•si
hat•rideje el!tt is elv•gezni. Ez most m•g csak a
hat•rid! lej•rta ut•n lehets•ges m•g.

csal•di
kedvezm•ny.
Az
ig•nybevett
ad•kedvezm•nyek •sszeg•nek ar•nya az
ad•hoz k•pest folyamatosan, •vr!l •vre
v•ltozott (7. •bra). Ez az ar•ny 1994-ben 6,8%r•l 2009-re 24,5%-ra emelkedett, majd 2012ben az 1%-ot sem •rte el.

Az ad•kedvezm•nyek sz•ma 1998 •vben
tizenn•gy jogc"m volt, mely 2008-ra
huszonh•romra emelkedett, majd 2009-re
tizenkilencre cs•kkent, majd a kedvezm•nyek
nagy r•sze kivezet•sre ker#lt 2011. •vt!l (pl:
lak•sc•l•
hitelt•rleszt•s,
szem•lyi
kedvezm•nyek), de egy nagyon fontos
kedvezm•ny ker#lt bevezet•sre, m•gpedig a

A szem•lyi j•vedelemad• ad•terhe 1995-ben
21% volt, mely 2012. •vben 15% lett (8. •bra). A
legmark•nsabb cs•kken•s a 2011. •vben volt,
amikor a bevezetett egykulcsos csal•di
ad•rendszer k•vetkezt•ben 15% al• cs•kkent a
mutat• •rt•ke.
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7. •bra: Ig•nybe vett ad"kedvezm•nyek •sszeg•nek ad"hoz viszony$tott ar•nya 1995-2012 k•z•tt
Forrás: NAV Évkönyvek alapján saját szerkesztés
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8. •bra: Ad"teher alakul•sa 1995-2012 k•z•tt
Forrás: NAV Évkönyvek alapján saját szerkesztés
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9. ábra Az egy adófizet•re jutó fizetend• szja alakulása 1995-2012 között
Forrás: NAV Évkönyvek alapján saját szerkesztés
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10. ábra A személyi jövedelemadót fizet•k számának változása 1998-2012 között
Forrás: NAV Évkönyvek alapján saját szerkesztés

1999-ben az szja kor•bban •t kulcsos s•vosan
progressz$v ad"rendszere 2005. •vre k•t
kulcsos, majd 2011-ben egykulcsoss• v•lt, •m
az ad"j"v•$r•s cs•kkent•se, 2012. •vben
t•rt•n• kivezet•se, az ad"t•bl•zat v•ltoztat•sa
az ad"terhel•st is m"dos$totta. Az egy
ad"fizet•re jut" fizetend• ad" szinte minden
vizsg•lt •vben emelkedett2008. •vig, ahol
el•rve a maximumot (473 E Ft/f•) folyamatosan
lecs•kkent 2012-ben 339 E Ft/f• •rt•kre (9.
•bra).
A szem•lyi j•vedelemad"t fizet•k sz•m•nak
alakul•sa 1995 •s 2012 k•z•tt er•teljes
hull•mz•st mutat. (10. •bra) A legalacsonyabb
2005-ben volt 3.026 ezer f•, a legt•bben 1996•vben vallottak szja-t k•zel 4.100 ezren.

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
S•lyos probl•m•t jelent a szerkezetb•l fakad"
v•llalati adminisztr•ci"s teher, a j•rul•k- •s
ad"nemek magas sz•ma, az egyes ad"k
egyenk•nti befizet•se, az ad" kisz•m$t•sa •s
bevall•sa jelent•s id•r•ford$t•st •s szak•rt•i
k•lts•get em•szt fel, teh•t •sszess•g•ben
feleslegesen bonyolult. A Vil•gbank •ltal
v•gzett felm•r•s szerint a magyar ad"rendszer
2008-ban csup•n a vil•grangsor 127. hely•n •llt
az egyszer's•g ter•n. (PWC, 2008).
A mostani magyar ad"rendszer egyik f•
probl•m•ja a szerte•gaz"s•g, a bonyolults•g a
32

kedvezm•nyek soksz$n's•ge. Ezen jellemz•k
megsz•ntet•s•vel, melyre m•r t•rt•ntek
kedvez• l•p•sek, a jogk•vet• magatart•st
el•seg$theti, •s stabil fisk•lis k•rnyezetben
pozit$v hat•ssal lenne a magyar gazdas•gra.
A magyar ad"rendszer meg•rett egy •tfog"
v•ltoztat•sra. A kedvezm•nyek, kiv•telek
sokas•ga, valamint a sorozatos v•ltoztat•s az
•tl•that"s•got •s az el•re tervezhet•s•get
akad•lyozza.
Nemzetk•zi
tapasztalatok
alapj•n
kijelenthetj•k,
hogy
az
egyszer's$t•s
eredm•nyre vezethet, a fent eml$tett felt•telek
teljes•l•se eset•n.
Az egykulcsos ad" kedvez• hat•sa lehet, hogy
jav$tja a versenyk•pess•get, n•veli a
fogyaszt•st •s hozz•j•rul a gazdas•gi
n•veked•shez. H•tr•nya viszont, hogy a
magasabb kereset'ek a kor•bbihoz k•pest
kevesebb ad"t fizetnek, $gy az szja-b"l sz•rmaz"
ad"bev•telek cs•kkenhetnek. Ezt a hat•st
ellens•lyozhatja az ad"fizet•si mor•l javul•sa
(aminek vizsg•lata nem volt a kutat•som c•lja),
azonban ez orsz•gonk•nt •s reformonk•nt
v•ltozhat.
Az egykulcsos szem•lyi j•vedelemad" rendszer
magyarorsz•gi bevezet•se abban az esetben
eredm•nyes, ha:
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a kedvezm•nyek, kiv•telek, ad"alap •s
ad" cs•kkent• t•telek megsz•ntet•sre
ker•lnek, mert az egykulcsosnak csak
ebben a form•ban van l•tjogosults•ga.
Ellenkez• esetben csak a nev•ben lesz a
szja rendszer egykulcsos.
az ellen•rz•si rendszer meger•s%t•se, a
v•grehajtott ellen•rz•sek •s a lehets•ges
b•ntet•si t•telek megn•vel•se, mely a
k•nyszer%t• erej•kn•l fogva az un.

„kiskapuk”
(kedvezm•nyek)
megsz•ntet•s•vel, jelent•s k•lts•gvet•si
bev•telt jelenten•nek.
M•g nem bizony%tott, hogy a Magyarorsz•gon
2011. •vben bevezet•sre ker•l• egykulcsos
csal•di
ad"z•s
•nmag•ban
•rdemben
•szt•nz•leg hat a gyermekv•llal•si kedvre. Ez
egy tov•bbi kutat•snak lehet majd a k•zponti
k•rd•se.
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