XIII. Évfolyam 12. szám

Kis adók helyzete 2008-ban
Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalhoz az úgyne-

még a munkavállalói járulék is 21 százalékos részesedés-

vezett kis adókból közel 8 százalékkal nagyobb

sel. A szakképzési hozzájárulás részaránya 8 százalék, utá-

összeg folyt be 2008-ban, mint egy évvel koráb-

na a gyógyszerforgalmazók befizetése következik közel

ban. Míg 2007-ben 422,7 milliárd forint bevétel ke-

ugyanennyivel. Az innovációs járulék 6 százalékos súlyt

letkezett ezekbôl az adófajtákból, a rákövetkezô év-

képvisel. A rehabilitációs hozzájárulás, és vállalkozói járu-

ben 456,3 milliárd forintra emelkedett.

lék aránya 3-3 százalék, míg a környezetterhelési díj, és

A növekmény többsége a munkaadói-, és a munka-

kulturális járulék részaránya egyenként 2 százalékos.

vállalói járulékban, továbbá a gyógyszerforgalma-

A továbbiakban az egyes adónemeknél bekövetkezett

zók befizetésénél mutatkozik. A környezetterhelési

változásokat elemezzük, különös tekintettel arra, hogy a

díjak bevétele 29 százalékkal, a szakképzési hozzájá-

törvényi változások milyen hatással voltak a bevételek ala-

rulásra teljesített befizetések közel 16 százalékkal

kulására. A gyógyszerforgalmazók fizetési kötelezettségét

növekedtek. Ezzel szemben az innovációs járulék

az Adóvilág 9. számában megjelent cikk mutatta be, ezért

bevétel tíz százalékkal, míg a vállalkozói járulék, és a

jelen cikk csak a befizetések alakulását tartalmazza.

kulturális járulék bevétel közel 2 százalékkal csökkent (1. sz. táblázat).

Munkaadói, és munkavállalói járulék
Mindkét járulékfizetési kötelezettséget a
foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény írja elô, a munkaadó állapítja meg, és
vallja be, és az elszámolt hónapot követô
hónap 12. napjáig fizeti meg.
A munkaadókat terhelô 3 százalékos járulék alapja 2008. december 31-éig
a munkavállaló részére munkaviszonya
alapján kifizetett és elszámolt bruttó
munkabér, illetmény (kereset), valamint
végkielégítés, jubileumi jutalom, a beteg-
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szabadság idejére adott díjazás, személyi
Említést érdemel, hogy a munkaadói járulék, a

jövedelemadó köteles természetbeni juttatás (kivéve az Szja

munkavállalói járulék, a vállalkozói járulék, a rehabi-

tv. 69. § (10) bekezdése szerinti reprezentáció, üzleti aján-

litációs hozzájárulás, és a szakképzési hozzájárulás a

dék címén nyújtott természetbeni juttatást), étkezési hozzá-

Munkerôpiaci Alap, míg a kulturális járulék a Kultu-

járulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében

rális Alap bevételét képezi.

biztosított cégautó adójának 25 százaléka.

A környezetvédelmi termékdíjakat 2008-tól a

A munkavállalókat terhelô járulékot a munkavi-

VPOP szedi be, így az adóhatósághoz befolyt ösz-

szony alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, il-

szeg csak 2007. évre, illetve az azt megelôzô idôszak-

letmény (kereset) után kell megfizetni, mértéke 1,5 száza-

ra vonatkozik.

lék. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi,

Ha az egyes adónemek súlyát nézzük, a legtöbb bevétel a munkaadói járulékból származott,

rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetôleg arra jogosulttá vált.

részaránya a vizsgált adónemek összbevételének 46

Munkaadói járulékból 2008-ban 211,5 milliárd fo-

százalékát jelentette. Meghatározó részt képvisel

rint bevétel folyt be, ez 5 százalékkal több, mint az
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elôzô évben. A 10,1 milliárd forintot kitevô növekedés

száma. Míg 2007-ben havi átlagban 294 ezer adózó vallott

elsôsorban bérfejlesztések hatásának tudható be.

ilyen kötelezettséget, addig 2008-ban kevesebb, mint 278

A munkavállalói járulékból származó bevétel 6
százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, értékben 97,6 milliárd forintot tett ki.
Az alábbi diagramból látható, hogy a bevételek az év so-

ezer vállalkozás nyújtotta be bevallását.
A bevallói létszám több, mint 5 százalékos csökkenését a
minimum járulékalap emelkedése (a 2007. évi 131 ezer
forintról138 ezer forintra) csak részben ellensúlyozta.

rán mindkét adónemnél viszonylag egyenletesen alakultak,
a kisebb ingadozások a bérkiáramlással, illetve a nem rendszeres jövedelmek kifizetésével hozhatóak összefüggésbe.

Szakképzési hozzájárulás
A munkáltatókat terhelô szakképzési hozzájárulás mértéAz egyes hónapok bevételeit vizsgálva megállapítható,
hogy a januárt kivéve valamennyi hónapban meghaladták

ke 2008-ban nem változott, az éves bérköltség 1,5 százalékát kellett ezen a címen befizetniük.

a bázis adatokat. A januári bázis alatti teljesülés elsôsorban

A fizetendô szakképzési hozzájárulás csökkenthetô a

a közszféra 13. havi bérének elôzô évitôl eltérô kifizetésére

tárgyévben átutalt fejlesztési támogatások, és a sa-

vezethetô vissza.

ját munkavállaló képzésének költségeivel a törvényben meghatározott mértékben.

Vállalkozói járulék

• A fejlesztési támogatás csak a hozzájárulásra kötele-

A fôfoglalkozású egyéni és társas vállalkozóknak 2005. ja-

zettnél képzôdött bruttó kötelezettség legfeljebb 70%-áig

nuár 1-tôl vállalkozói járulékot kell fizetniük, melyrôl szin-

vehetô figyelembe, felsôoktatási intézmények esetében

tén a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek el-

pedig legfeljebb 35%-a lehet. 2008. szeptember 1-jétôl vál-

látásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezik.

toztak a fejlesztési támogatás nyújtásának törvényi feltét-

A vállalkozói járulékot havonta, a tárgyhónapot követô
hónap 12. napjáig kell bevallani, és megfizetni.

elei. A törvény meghatározza a fejlesztési támogatás befogadására jogosult intézmények körét.

A vállalkozói járulék alapja egészségbiztosítási járu-

• A saját munkavállaló képzésére elszámolt költ-

lék alapját képezô jövedelem, de havi átlagban legalább a

ségek mikro-és kisvállalkozásoknál nem haladhatja meg a

minimálbér kétszeresének 4 százaléka. Ha a járulékalapot

bruttó kötelezettség 60 százalékát, egyéb kötelezetteknél

képezô jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét, ak-

annak 33 százalékát. A kötelezettség csökkentô tételek

kor a foglalkoztató a járulékot a tényleges járulékalapot

idôarányosan kifizetett része az elôleg megállapításánál fi-

képezô jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételé-

gyelembe vehetô.

vel fizeti meg.

A vállalkozásoknak az év során féléves elôleget kell

A vállalkozói járulékból 2008. évben befolyt 13,8

fizetniük az adóév hetedik hónapjának 20. napjáig, és

milliárd forint nettó bevétel 1,8 százalékkal, 251

egyidejûleg be is kell vallaniuk. A befizetett elôlegek és

millió forinttal kevesebb a 2007-es értéknél. A bevé-

az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet

tel csökkenés elsôsorban annak a következménye, hogy

követô év második hónap 15 napjáig kell befizet-

csökkent a vállalkozói járulék kötelezettséget valló társas

ni, illetve a többletbefizetést ugyanezen idôponttól le-

vállalkozások, illetve a fôfoglalkozású egyéni vállalkozók

het visszaigényelni.
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Az eva adózókra eltérô szabályok vonatkoznak, a

A szakképzési hozzájárulásból származó bevétel

foglalkoztatottak utáni a szakképzési hozzájárulást a

2008-ban 38,9 milliárd forintot tett ki, amely 15,7

tárgyhónap elsô napján érvényes minimálbér kétsze-

százalékkal, 5,2 milliárd forinttal több az elôzô évi-

rese alapján fizetik. Szakképzô iskolai tanuló gyakor-

nél. A dinamikus növekedés az adóalap emelkedésére ve-

lati képzése esetén a fizetési kötelezettség csökkent-

zethetô vissza, tekintve, hogy a kötelezettség csökkentés-

hetô tanulónként havonta a minimálbér kétszeresé-

ként figyelembe vett tételek összege több mint egyötödé-

nek másfél százalékával, összesen legfeljebb a hozzá-

vel nôtt 2007-hez képest.

járulás mértékéig.
Az eva adózók a tárgynegyedévi csökkentési lehe-

Innovációs járulék

tôség figyelembe vételével az adóév elsô három

Az innovációs járulék éves bruttó összege az adóévet

negyedévére elôleget fizetnek a negyedévet kö-

megelôzô adóévi adóalap (vagyis a nettó árbevétel, csök-

vetô hónap 12-éig. Az adóévben már befizetett elô-

kentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített

legek és az éves kötelezettség különbözetét az éves

szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel) 0,3 százaléka.

bevallás benyújtására elôírt határidôig kell pénz-

A jogszabály szerint a bruttó járulékból levonható a

ügyileg rendezni.

saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevé-

Az adózók által benyújtott bevallások adatai sze-

kenység közvetlen költsége, és a törvényben meghatáro-

rint 2008-ban a fizetendô szakképzési hozzájáru-

zott szervezetektôl megrendelt kutatási-fejlesztési tevé-

lás alapja 5 996,0 milliárd forintot tett ki.

kenység költsége, melyek összegét csökkenteni kell a ka-

Kötelezettség csökkentô tételként az érintett
cégek tavaly összesen 25,3 milliárd forint, az elôzô

pott állami támogatással. Így elôfordulhat, hogy a fizetendô innovációs járulék nettó összege nulla lesz.

évinél 4,6 milliárd forinttal nagyobb összeget szá-

Az 2008. üzleti évi innovációs járulék kötelezettségrôl

moltak el. Ezen belül a saját dolgozó képzésére for-

szóló bevallást 2009. május 31-ig, illetve az adóévet köve-

dított összeg 1,9 milliárd forinttal, 13,8 milliárd fo-

tô adóév ötödik hónapja utolsó napjáig kellett benyújtani

rintra emelkedett. A tárgyévben átutalt fejlesztési tá-

az adóhatósághoz.

mogatások összege viszont 2 milliárd forinttal, 11,5

A bevallások adatai szerint 2008-ban a bruttó járulék

milliárd forintra csökkent, ami feltételezéseink sze-

éves összege 10,4 százalékkal 43,1 milliárd forintra

rint a szabályok módosulásának tulajdonítható.

emelkedett az elôzô évhez képest (2. számú táblázat).

A 2008. évre bevallott szakképzési hozzájárulás összege
3 százalékkal, 40 milliárd fo-
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rint mérséklôdött 2007-hez képest, melyben szerepet játszott a
kötelezettségcsökkentô tételek
emelkedése.
A fizetési kötelezettséget csökkentô tételek értéke a
bruttó járulék dinamikáját meghaladó mértékben nôttek.
Az adózók 22,8 milliárd forintot számoltak el ezen a
címen, 16,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Elôbbi kettô különbözeteként a nettó járulék kötelezettség 20,3 milliárd forint, amely 4 százalékkal magasabb a 2007-es adatnál. Ez a dinamika 6 százalékkal elmarad a bruttó járulék kötelezettség növekedésétôl, a kötelezettségcsökkentô tételek magasabb összege következtében.
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A bevallás adatokból kitûnik, hogy 2008-ban a nettó fizetési kötelezettséget a negyedéves elôlegek formájában
szinte teljes mértékben megfizették az adózók. Az éves bevallás benyújtásával egyidejûleg, vagyis általános esetben
a tárgyévet követô május 31-ig mindössze 169,7 millió forint befizetést kellett teljesíteniük, ami egyharmada az elôzô évi lemaradásnak.
Innovációs járulékból 25,6 milliárd forint bevétel
keletkezett 2008. évben, ami 10,7 százalék, 3 milliárd
forint csökkenést jelent a 2007-es értékhez képest.

A rehabilitációs hozzájárulás 2008. évi nettó bevétele 14,7 milliárd forint volt, ami 7,6 százalékkal,
1,0 milliárd forinttal haladta meg az elôzô évi értéket. A bevétel növekedése összefügg azzal, hogy nôtt a rehabilitációs hozzájárulás tételes összege.

Környezetterhelési díj
2008-ban lényeges változás, hogy a levegôterhelési és
vízterhelési díjak esetében a fizetendô adót már 100
százalékos díjmértékkel kellett megállapítani. 2007-ben
a levegôterhelési díjnál még 90 %-os, vízterhelési díjnál

Rehabilitációs hozzájárulás

pedig 80 %-os kedvezményes díjmérték volt érvényben.

A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget a fog-

A talajterhelési díj esetében ez az arány a 2007. évi 75 %-

lalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról

ról 2008-ban 80 %-ra emelkedett, és a 100 %-os díjmér-

szóló 1991. évi IV. törvény 41/A§ (1) bekezdése írja elô.

ték 2009-tôl lép majd be.

A befizetett hozzájárulás a Munkaerôpiaci Alap rehabi-

Az adózók negyedévente elôleget fizetnek, mely-

litációs alaprészének bevételét képezi, és a megváltozott

nek bevallási és befizetési határideje a negyedév utolsó

munkaképességû személyek foglalkoztatási rehabilitáció-

napja. A tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj

jára kerül felhasználásra.

és a befizetett díjelôleg különbözetét 2009. március 31-ig

A hozzájárulást annak a munkaadónak kell fizetnie, aki
20 fônél nagyobb létszámot foglalkoztat, és a megváltozott

kellett megfizetni. A túlfizetést az adózó az elsô negyedévi
díjelôlegnél beszámítja, vagy visszaigényli.

munkaképességû foglalkoztatottak száma nem éri el a lét-

Az új létesítményt üzemeltetô kibocsátó az üzemelés el-

szám 5 százalékát, azaz a kötelezô foglalkoztatási szintet. A

sô évében fizetendô díjat egy összegben a tárgyévet köve-

kötelezô foglalkoztatási szintbôl hiányzó létszám, és a re-

tô március 31-ig köteles megfizetni.

habilitációs hozzájárulás szorzata adja a rehabilitációs
hozzájárulás éves összegét.
A rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke a
2007. évi 152 000 Ft/fôrôl 164 400 Ft/fôre emelkedett
2008-ban.
Az adózóknak az I-III. negyedévre elôleget kellett fizetni a negyedév utolsó hónapját követô hónap 20. napjáig. A negyedéves elôlegek összege a tárgynegyedévi

A környezetterhelési díj fizetésére kötelezett cégek a bevallásaikban 10,2 milliárd forint nettó fizetési kötelezettséget tüntettek fel, ez 22,4 százalékkal
haladja meg az elôzô évi 8,3 milliárd forintot.
A növekedést elsôsorban a vízterhelési díj fizetési kötelezettség 34,6 százalékos növekedése eredményezte.
A levegôterhelési díj nettó fizetési kötelezettsége 7
százalékkal közel 4 milliárd forintra nôtt.

tényadatok alapján számított éves kötelezettség egynegye-

A talajterhelési díjnál mutatkozó másfélszeres emel-

de. Az elôlegek és a tényleges éves kötelezettség különbö-

kedés az össz-kötelezettségre alig volt hatással. A fôbb vál-

zetének elszámolása 2009. február 15-ig történt.

tozásokat a 3. sz. táblázat tartalmazza.
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el, ami az elôzô évit 1,3 milliárd
forinttal haladja meg.
A környezetterhelési díjakból 2008-ban realizált nettó bevétel 10,3 milliárd forint, ami
Adónemenkénti megoszlásban a kötelezettség

2,3 milliárd forinttal haladja meg az elôzô évi ösz-

többségét (61 %) a vízterhelési díj és a levegôterhelé-

szeget. A kiugró, 29 százalékos növekedés a díjfizetési kö-

si díj (közel 39 %) jelentette 2008-ban is.

telezettség megemelésére vezethetô vissza.

A kötelezettek bizonyos esetekben díjkedvezményeket (Ktd. 15. §-a) vehetnek igénybe.

Kulturális járulék

• Ha a kibocsátó légszennyezôanyag kibocsátás

A kulturális járulékot bizonyos termékek és szolgáltatások

csökkentését szolgáló beruházás valósít meg 50 %-

után kell fizetni. A fizetési kötelezettség kiterjed többek

os levegôterhelési díjkedvezményt vehet igény-

között a hirdetésekre, újságokra, könyvekre, mobiltelefo-

be a kivitelezés idôtartama alatt idôarányosan, de

nokra, építményekre, a részletes listát az 1993. évi XXIII.

legfeljebb 2 évig.

törvény melléklete tartalmazza.

• Vízterhelést csökkentô beruházás esetén 50 %-

Az egyes termékek, illetve szolgáltatásokat terhelô kulturá-

os vízterhelési díjkedvezmény érvényesíthetô a

lis járulék mértékek nem változtak 2008-ban, a járulékalap

kivitelezés idôtartama alatt idôarányosan, de legfel-

(árbevétel) összegének 0,2-25 százaléka. A legalacsonyabb

jebb 5 évig. Az önkormányzatok a törvény 20. §-

0,2 százalékos kulcs építményekre vonatkozik, míg a legma-

ában meghatározott bevallással egyidejûleg igényel-

gasabb adó a pornó- és erôszaktartalmú termékeket terheli.

hetik vissza a díjkedvezményt.

A bevalló létszám lényegében alig változott. A 2008-as

• A vízminôségi és mennyiségi mérômûszerek

évre vonatkozóan összesen 6 188 bevallás érkezett az adó-

beszerzési értékének 80 %-a a beszerzés évében a fi-

hatósághoz, míg az elôzô évrôl 6 196 bevallás került fel-

zetendô díjelôlegbôl levonható.
• Ha a kibocsátó hulladékhasznosítást végez, az új termékbe beépülô hazai hulladék mennyisége
arányának megfelelôen a negyedévenként esedékes levegô- és vízterhelési díjelôleget csökkentheti.
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A tavalyi évrôl benyújtott bevallások adatai szerint az adózók a korábbinál nagyobb mértékben éltek a
díjcsökkentési

lehetôségekkel.

2008-ban összesen 5,4 milliárd
forint kedvezményt számoltak
dolgozásra. A részletes bevallás adatokat a 3. számú táblázat tartalmazza.
Az adózók 2008-ra 1 000,5 milliárd forint járulékalapot tüntettek fel bevallásaikban, amely 25 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ebben jelentôs szerepet játszott, hogy az épületek és építmények
adóalapja másfélszeresére, a hirdetéseké pedig 9,3 százalékkal emelkedett.
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A járulékalap termékenkénti megoszlásában kisebb változás következett be 2007-hez képest.
A legnagyobb összeget továbbra is a 0,2 százalékos
kulcs alá tartozó épületek és építmények képviselik. Járulékalapjuk 379,3 milliárd forintra gyarapodott, így részesedésük a 2007. évi 31 százalékról 38 százalékra emelkedett.
Az 1 százalékos kulccsal adózó hirdetések járulékalapja
273,8 milliárd forintra emelkedett, viszont részesedésük
31 százalékról 27 százalékra csökkent.
A bevallásokban megjelenô fizetendô járulék 2008ban 7 769,5 millió forint volt, amely 12,5 százalékkal
haladja meg az elôzô évi 6 903,5 millió forintot.

A bevételi adatokat nézve közel ugyanannyi bevétel folyt be kulturális járulékból 2008-ban, mint

A járulékalap növekedési üteménél lényegesen mérsé-

az elôzô évben. A korábbi 8 768 millió forinttal szem-

keltebb növekedés arra vezethetô vissza, hogy az adóalap

ben tavaly 8 613 millió forint befizetést teljesítettek az

bôvülés közel kétharmada a legalacsonyabb kulcs alá tar-

adózók.

tozó körben következett be.

SÁFÁR JÁNOSNÉ
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