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Főbb mutatószámok 

 

 

 GDP arányos adóterhelés  
 

 állami kiadások aránya a GDP %-ában 
 

 adóék (tax wedge = közterhek az összes 

bérköltségben) 

 

 fekete gazdaság aránya a GDP %-ában 

 
 áfaék (VAT Gap = a költségvetés ÁFA vesztesége) 

 





39 %

28 %

28 %

33 %

35 %

27-28-32 %

GDP arányos adóterhelés



Forrás: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/hu

A tagállamok és az EFTA országok adóbevételei a GDP 
%-ában
2012. és 2013. évben



http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages-20725124.htm





     

Családi pótléknál figyelembe vett eltartottak száma: 0 

Kedvezményezett eltartottak száma:  0 

    

Munkáltató havi költsége 312 255 Ft 

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 3 645 Ft 

Szociális hozzájárulási adó (27%) 65 610 Ft 

Havi bruttó munkabér 243 000 Ft 

Nyugdíjjárulék (10%) 24 300 Ft 

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (8,5%) 20 655 Ft 

Személyi jövedelemadó (16%) 38 880 Ft 

Családi adókedvezmény 0 Ft 

Családi járulékkedvezmény 0 Ft 

Első házasok kedvezménye 0 Ft 

Fizetendő közteher 
83 835 Ft 

Havi nettó munkabér 
  159 165 Ft 

 

A magyar bruttó átlagkereset közterhe
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Forrás: Friedrich Schneider



Forrás: Friedrich Schneider

Európai sorrend az árnyékgazdaság arányában



VTTL = VAT theoretical liability = 12 milliárd EUR
VAT receipts = 9 milliárd EUR
VAT Gap = 2,9 milliárd EUR



Az ÁFA veszteségben 9. helyen állunk az EU-ban



A magyar adórendszer stagnál, mert 

 

1. a feketegazdaság aránya kormányciklusoktól függetlenül 

változatlan, az adócsalás beépült a fogyasztói árakba 

 
2. az ÁFA veszteség értéke az utóbbi években nem 

csökkent 

 

3. közép-európai versenytársainkhoz viszonyítva: 

 magas az adóterhelés elsősorban a különadók 

miatt, de ez a kkv-szektort kevésbé érinti, 
 a béreket sújtó közterhekkel „az élvonalba” 

tartozunk 

 



Néhány megjegyzés 
a hazai adórendszerhez

előadó:
Siklós Márta 

általános alelnök



Az adórendszer iránti bizalmat erősítő 
tényezők

• A szabályozás egyszerűsége

• Kevés adminisztráció

• A revizorok szakértelme

• Az adósemlegesség biztosítása



Milyen a magyar adórendszer?

• Bonyolult

• Sokszor kiszámíthatatlan

• Jogszabályok gyakori változása

• Megszámlálhatatlan adónem

• Különadók térnyerése



Törvényváltoztatások száma napjainkig

Adózás rendje 2003 – 2015 135 alkalommal

Személyi jövedelemadó 1995 – 2015 134 alkalommal

Társasági adó 1996 – 2015 97 alkalommal

Egészségbiztosításról szóló tv. 1997 - 2015 73 alkalommal

Társadalombiztosítási tv. 1997 – 2015 63 alkalommal

Számviteli tv. 2000 – 2015 52 alkalommal

Általános forgalmi adó 2007 – 2015 44 alkalommal



Különadók

• Energiaadó 2003 – 2015 15 alkalommal

• Energiaellátók jövedelemadója 2008 – 2015 15 alkalommal

• Pénzügy tranzakciós illeték… 2012 – 2015 8 alkalommal

Egyéb adónemek

• Illetéktörvény 1990 – 2015 146 alkalommal

• Helyi adókról szóló törvény 1990 - 2015 65 alkalommal

• KATA, KIVA… 2012 – 2015 11 alkalommal



Különadók és egyéb adók térnyerése

• A jövedelem típusú adókból származó 
bevételek aránya csökkenő/stagnáló trendet 
mutat

• 2013-tól a különadók összesített bevételei 
meghaladják a társasági adóból származó 
bevételeket

• A költségvetési bevételek jelentős részét 
továbbra is a fogyasztási típusú adók teszik ki 
(azon belül is az áfa)





NAV által kezelt adóbevételek 2014. évben

37 féle adónemből összesen: 11.487 milliárd Ft

Legnagyobb tételek

Adónem Milliárd 
forintban

TB járulék 3.801

ÁFA 3.036

SZJA 1.589

Jövedék 918

Tao 395

Összesen: 9.739



A gyógyszerforgalmazással kapcsolatban fizetendő 

adók jogcímei

• Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetési 
kötelezettség

• Gyógyszer ismertetés  utáni befizetési kötelezettség

• Gyógyszer nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező 
befizetési kötelezettsége

• Gyógyszerforgalmazók befizetési kötelezettsége

• Gyógszertámogatás-többlet sávos kockázatviselésből 

eredő befizetési kötelezettség

• Gyógyszertár szolgáltatási díj



Egy magánszemély üzletszerű 
tevékenységének lehetséges adózási formái

• Önálló tevékenységet végző adószámos 
magánszemély

• Egyéni vállalkozó

• Egyéni cég

• Mezőgazdasági őstermelő

• Mezőgazdasági kistermelő



• Átalányadózó egyéni vállalkozó

• Átalányadózó és a mezőgazdasági kistermelő

• Családi gazdálkodó

• Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

• Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
(EKHO)

• Kisvállalati adó (KIVA)



Adminisztrációs terhek

1405/2011 (XI. 25.) Korm. határozat

A vállalkozói adminisztratív költségek 
csökkentésére irányuló, 

Egyszerű Állam című középtávú kormányzati 
programról

Ígéret: 500 milliárdos csökkentés



A magyar adórendszerben állandósult a 
jogbizonytalanság

Egy példa: az EKÁER bevezetés története

• 2015. január 1.: ART részeként előírt 
kötelezettség, bírság kiszabása csak 2015. 
január 31. után (türelmi idő)



• 2015. február 1.: mégsem bírságolhatóak még 
a hiányosságok,próbaüzemnek minősítették,  
egyre több pontosítás, mentességek 
meghatározása

• 2015. március 1.: új EKÁER-rendelet –
kihirdetve február 27! pontosítva a 
mentességek, egyedi mentesülés szabályai, 
egyszerűsített adattartalmú bejelentés 
bevezetése. Immáron éles a rendszer. További 
hatálybalépések ill módosítások



A magyar adórendszerben állandósult a 
jogbizonytalanság

Másik példa: Behajtási költségátalány

• 2013. július 1.: bevezetés a PTK részeként (EU 
irányelvnek való megfelelés)

• Nagy mennyiségű többletmunka

• Életszerűsége vitatható

• Számos vita, jogalkalmazási probléma és 
elégedetlenség

• KIM-NGM közös állásfoglalás

• Ptk módosítása

• 2016-tól külön törvényben szabályozva?



Köszönjük a figyelmet!

www.adokamara.hu


