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Absztrakt: Az Európai integráció egyik fontos témakörét, a fiskális politikák nemzetek 
közötti eltérését vizsgálom. A pénzügyi integráció fejlődését jelentősen hátráltatja a 
közösségi szintű adópolitika hiánya. Amit ezen a területen sikerült megvalósítani: a 90-es 
évek közepére megvalósult az alapvető adónemek harmonizációja, enélkül ugyanis nem 
működne az egységes belső piac. Hosszú távon megoldást a nemzeti adópolitikák 
együttműködése helyett az európai adó megteremtése szolgálná, hasonlóan a közös pénz 
bevezetéséhez.Tekintettel arra, hogy eltérő makrogazdasági célokat kívánnak a 
nemzetgazdaságok adópolitikai eszközökkel megvalósítani, már az is eredmény, ha az 
adórendszerek reformja alátámasztja az EU célkitűzéseit. Konkrétan a magyar adórendszer 
harmonizációja és fejlesztési irányának meghatározása ezt az igényt elégíti ki. 

1. Bevezetés 
Az Európai Unió az integráció olyan szakaszába lépett, amely megköveteli a nem-
zetek feletti döntést és a közösségi politikák rendszerét. Az egységes belső piaccal 
rendelkező tagállamok számára szükségszerű követelmény a nemzeti adópolitikák 
közelítése. E folyamat kialakulását, eredményeit és a várható fejlődési tendenciá-
kat mutatom be dolgozatomban. 

2. Az adóharmonizálás fogalma 
Az adórendszer meghatározása alapvetően a tagállamok belső szabályozási terüle-
te, így az adópolitika kialakítását a pénzügyi szuverenitás legfontosabb szimbólu-
mának tekintik. Az uniós érdekeket szolgáló közösségi politika elfogadására akkor 
kerülhet sor, amikor egyes kérdések helyi szinten nem oldhatók meg, vagy ve-
szélybe kerülnek a közösségi szerződések. Ebből levonható az a következtetés, 
hogy nem volt és nem várható Közösségi adópolitika, ugyanakkor az integráció 
fejlesztése érdekében szükségszerű folyamat az adóharmonizáció. A továbbiakban 



ez utóbbi értelmezéséről, kialakulásáról és a folyamat jelenlegi állásáról szól a 
dolgozat. 

„Harmonizáció alatt azokat a folyamatokat értjük, melynek során a közösség szer-
vei rendelkezéseket hoznak azzal a céllal, hogy a tagállami adórendszereket köze-
lítsék egymáshoz az egységes belső piac megvalósítása érdekében. A közösségi 
harmonizáció célja azon adójellegű kötöttségek megszüntetése, amelyek a négy 
szabadság elvének érvényesülését hátráltatják. Nem célja egy szövetségi adórend-
szer, hanem annak elérése, hogy a nemzeti adótörvények ne tegyenek különbséget 
a külföldi és belföldi személyek illetve tranzakciók között. Kiemelendő, hogy 
európai adó nem létezik, hiszen közösségi adóhatóság által beszedett közösségi 
adó nem létezik.”1 

3. Harmonizálás a közvetett adózásban 
Az EU deklarált törekvéseinek középpontjában az adósemlegesség és a közvetett 
adók harmonizálása áll. Az egységes belső piac működésének alapvető feltétele a 
fogyasztást terhelő adók egységes szerkezete. 

Ennek érdekében a vámunió megteremtése után megszületett a döntés a hozzáadott 
értékadó bevezetéséről (1972). A tagállamok gyakorlatának egységesítését az 
1977-ben elfogadott 6. irányelv biztosította, amelynek lényege: 

1. célország elve szerinti adózás (kivitel mentes, behozatal adózik), 

2. kétkulcsos rendszer (általános kulcs min. 15% és kedvezményes min 5%). 
Megfigyelhető, hogy elég nagy az eltérés a normál adókulcs átlaga körül 
(19,815%). A három legjelentősebb ország normál kulcsa nem éri el az át-
lagot, míg a jóléti államok a legmagasabb kulcsot alkalmazzák (25%). Nem 
véletlen, hogy a legalacsonyabb kulcs a világ adóparadicsomai között szá-
mon tartott tagországokban található (Luxemburg, Málta, Ciprus). 

3. A termékek besorolása tárgyi adómentesség és kedvezményes kulcs alá a 
direktíva alapján történik. 

4. Ha közösségen belüli adóalany másik tagállam nem adóalanyának értékesít, 
akkor az eladó állapítja meg országa adómértékét (itt az eredetelv érvénye-
sül, ami egyben az EU végső célja) 

5. Közösségen kívüli export 0% és az import adókötelesnek minősül 

6. létezik az általános és a különös adózás (utazási irodák, mezőgazdaság) 

7. a tagállamok fenntarthatják a kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 
egyszerűsített adózási módokat. 

                                                 
1  Az Európai Közösség adójoga (Erdős, Földes, Őry, 2001) 18. o. 



Összességében a többfázisú forgalmi adózás lehetővé tette a határellenőrzések 
megszűnését, mivel a tagállamok közötti termékforgalom nem minősül export-
importnak. Ugyanakkor nem kezelhető úgy mintha egyetlen ország területén való-
sult volna meg, ezért a jelenlegi rendszer átmenetinek tekinthető. Az eredet szerin-
ti adózásban azonosak lettek volna a hazai és a közösségi ügyletek, ennek akadá-
lya azonban minden tagállam adómértékét ismerni kell a termék vásárlójának 
(versenyelőnyre tettek volna szert az alacsonyabb kulcsú országok). Ezt a problé-
mát az adómértékek 2-3% sávos konvergálásával lehetne megoldani, amit eddig a 
tagországok elutasítottak. 

A fogyasztáshoz kapcsolódó másik fontos adónem a jövedéki adó szintén jelentő-
sen harmonizált. Az irányelv 3 nagy termékkört tartalmaz és ehhez kapcsolódva az 
adók alkalmazásának szabályait. Hasonlóan a forgalmi adóhoz a jövedéki adót az a 
tagállam szedi be saját mértéke szerint, ahol a termék szabadforgalomba kerül 
(kikerül az adóraktárból). Meg kell azonban állapítani, hogy az adómértékek kö-
zött még jelentősebb eltérés tapasztalható, mint a forgalmi adóknál. 

4. A közvetlen adók harmonizációja 

4. 1 Társasági adózás 
Az EK Szerződések nem tartalmaznak explicit rendelkezést a közvetlen adók har-
monizálására. Ezen a területen a kettős adózást kizáró egyezményekkel biztosítot-
ták az adóügyi diszkriminációmentességet. 30 éven keresztül folytattak tárgyalá-
sokat, amelyek egy közös társasági adórendszer bevezetését célozták (hasonlóan a 
forgalmi adókhoz), végül egy korlátozott hatáskörű iránymutatást sikerült elfogad-
ni: 

1. fúziókra vonatkozik, az ily módon keletkező nyereség adózására halasztás 
adható 

2. anya-és leányvállalatok közötti osztalékfizetés kedvezményes kezelése 

3. kapcsolt vállalkozások között transzferár-szabályozás (ugyanazt az árat kell 
alkalmazni mindkét ország adóalapjánál) 

Az 1992-ben készült Ruding jelentés megállapította, hogy valamennyi tagállam 
adórendszere diszkriminatív és versenytorzító hatással is számolni kell a szabad 
tőkeáramlás mellett. Szükségesnek tartották az adókulcsok harmonizálását 30-
40%-os sávban, valamint a kedvezmények teljes átláthatóságának biztosítását. E 
javaslatokat szintén nem lehetett elfogadtatni, helyette a vállalati adózás magatar-
tási kódexét és a bírósági ítéleteket alkalmazták. Csakhogy ez nem járható út, nem 
garantálja a stabil és kiszámítható befektetési környezetet. Az adózási akadályok 
leküzdésére született legújabb javaslatok lényege: a konszolidált társasági adóalap 



meghatározása, amelyet 2004-től terveztek megvalósítani a következő változatok-
ban: 

• a központ bejegyzési helye szerinti adózási gyakorlat lenne követhető min-
den kis-és középvállalat számára 

• közös uniós társasági adóalap: 2005-től 7000 vállalat számára kötelező a 
pénzügyi szabványok alkalmazása 

• adóalap megosztása tagállamok között, amely értéknövekedésen illetve bo-
nyolult kiszámítási képleten alapul. 

Milyen problémákat okoz a közösségi szintű társasági adó hiánya? 

• A nyereséget fiókvállalatonként külön kell kezelni és külön számlán tartani 

• Tagállamok vonakodnak adókönnyítést adni veszteségük ellensúlyozására 
olyan fiókvállalatoknak, amelyek nem a saját területükön működnek 

• Több országra kiterjedő vállalati rendszerek átszervezése következtében a 
társasági adótól eleső államok hajlamosak más adók kivetésével ellensú-
lyozni a bevételkiesést 

• Előfordulhat kettős adózás 

• Eltérő adminisztratív és könyvviteli előírások pluszköltséget jelentenek, 
amelyek elsősorban a kis-és középvállalkozókat hozzák hátrányba. 

Eddig megvalósult intézkedések a következők: 

• Vállalati fúziókra vonatkozó irányelvek nem orvosolják a helyzetet, mert a 
tagállamok eltérően értelmezik azt 

• Veszteségek jóváírását a jelenlegi szabályozók szintén eltérő módon teszik 
lehetővé (Mark& Spencer kontra brit kormány ügyében hozott európai bíró-
sági ítélet szerint levonható a leányvállalatok vesztesége akkor is, ha az 
anyaország területén kívül van bejegyezve) 

• az adózás megkerülése érdekében a társaságok az anya-és leányvállalatok 
közötti transzferárakkal igyekeznek operálni, melyek sokszor az adók csök-
kentését szolgálják. Fennáll azonban a kettős adóztatás veszélye és az ad-
minisztratív költségek is magasak, mivel a tagállamok egyre részletesebb 
dokumentálást írnak elő 

• 2004 októberétől bejegyezhető az „európai vállalat” az un. SE, amely több 
tagállamot érintő vállalkozás és az „európai szövetkezet” SCE. A probléma 
csak az, hogy hatáskörük erősen korlátozott, a harmonizáció adó-és munka-
ügyi kérdésekre nem vonatkozik. 



2005-ben a tagállamok társaságiadó-kulcsa 0,28%-kal 25,04%-ra csökkent miután 
hat ország mérsékelte adószintjét.2 Jelenleg tíz tagállam támogatja (köztük Ma-
gyarország), hét viszont ellenzi a társasági adó kiszámításának egységesítését. 
Kovács László az adó-és vámügyekért felelős bízik abban, hogy sikerül meggyőz-
ni elsősorban a briteket és íreket, akik szerint elvi kérdésről van szó, mert szerin-
tük az adóztatás továbbra is nemzeti kérdés. Ezzel szemben az Európai Bizottság 
2006. április 4-i állásfoglalása szerint a közös adóalap konszolidált lenne, a tagál-
lamban befolyt nyereség és az elkönyvelt veszteség különbözetére vetnék ki az 
érintett állam adókulcsával és megfelelő arányban megosztva. Ez a számítás csak a 
határokon átnyúló tevékenységet is folytató cégekre lenne kötelező. 

A vállalkozások zömének tetsző javaslat csökkentené az adminisztrációs terheket, 
növelné az egységes piac kohézióját, összehasonlíthatóvá tenné a különböző tagál-
lamokban a cégekre nehezedő adóterheket. A változások irányát az ez év júniusá-
ban tartandó pénzügyminiszterek álláspontja jelentősen befolyásolja majd. Min-
denesetre 2008 előtt nem várható döntés. 

4. 2 Személyi jövedelemadózás 
A természetes személyek jövedelemadóztatása a legkevésbé harmonizált terület. A 
személyek szabad, korlátozásoktól mentes mozgása – a négy szabadság egyike – 
melyet a diszkriminatív adózás nyilvánvalóan korlátoz. A Bizottság 1979-ben a 
Tanács elé terjesztett egy javaslatot, miszerint a lakóhely szerinti tagország adó-
rendszerének alkalmazását írták volna elő, amit azután konszenzus hiányában nem 
sikerült elfogadni. Jelenleg az egyenlő elbánás elvét megfogalmazó 92/79EKsz. 
bizottsági ajánlás és a bírósági gyakorlat alapján született döntések képezik a kö-
zösségi joganyagot. 

A problémát az okozza, hogy a külföldön munkát vállalók kedvezőtlenebb elbírá-
lásban részesülnek az adómértéke, adókedvezmények terén a belföldi illetékességű 
adózónál. Így gyakran előfordul, hogy a forrás országban azért nem tudnak ked-
vezményt igénybe venni, mert külföldi illetékességűnek számítanak, az eredet 
országban pedig azért nem, mert nem szereztek elegendő jövedelmet az ott érvé-
nyesíthető adókedvezmények igénybevételére. Azt hogy egy állampolgár melyik 
országban bír adójogi illetőséggel a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmé-
nyek határozzák meg (általában állandó lakóhely szerint). Az ajánlás rendelkezése-
it a következő jövedelmekre kell alkalmazni: 

1. nem önálló tevékenység 

2. nyugdíj 

3. önálló tevékenység 

4. mezőgazdasági tevékenység 

5. ipari, kereskedelmi tevékenység. 

                                                 
2  Adóalap-harmonizációs tervek az EU-ban (HVG 2006. április 21.) 



A felsorolt esetekben 1-2. pont az illetőség szerinti államban adózik, a 3-5. pont 
ahol a tevékenység bázisa (telephelye, ingatlana) található. 

Az adókedvezmények igénybe vételének jogosultságát a jövedelem túlnyomó 
része határozza meg (összes jövedelme legalább 75%-a az érintett országból szár-
mazik). Ugyanakkor a tagországoknak lehetőségük van arra, hogy ne terjesszék ki 
az adókedvezményt azokra, akik más tagországból szerzik jövedelmük túlnyomó 
részét, így ott adóztathatók ezáltal már részesültek hasonló adómérséklésben. 

A megtakarítások adóztatására vonatkozó irányelvben javasolt minimális kamat-
adó 20%, amely levonásra kerül a kifizető országban, vagy adatszolgáltatás kere-
tében állapítja meg az illetőség szerinti tagállam. 

4. 3. Vagyonadók 
A különböző vagyonelemek adóztatásának beépítése a rendszerbe alkalmas lehet a 
munkaerőterhek csökkentésére és az adósemlegesség erősítésére. Az eddigi ta-
pasztalatok szerint az EU országok nagyon óvatosan kezelik ezt a kérdést és csak 
az Egyesült Királyság és Franciaország esetében van jelentős súlya a vagyonadók-
nak. A közgazdasági értékelések szerint helyi szinten hozzájárulna a bevételi-
kiadási arányok kiegyensúlyozásához és az önkormányzati önállóság növeléséhez. 

4.4. Helyi adók 
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája szerint kell lenni olyan adónemnek, 
melynek mértékét az önkormányzat állapítja meg. A sokszínű adórendszer jellem-
zője, hogy a helyi gazdasági tevékenységet és az ingatlanokat terhelő adónemek 
bevezetéséről központilag döntenek, de a bevétel az önkormányzatot illeti. Az 
adható kedvezmények, mentességek szigorú szabályozás alá esnek, mivel ezek 
torzítják a piacot (limitált, vagy a Bizottság engedélyezi). 

5. Az újonnan csatlakozó országok adórendszerének 
harmonizációja 

A kelet-európai országok május 1-jei belépésével elindult az adócsökkentési ver-
seny. A legnagyobb eltérés a személyi jövedelemadóztatásban tapasztalható (álta-
lában progresszív kulcsokkal, a balti államokban egyetlen adószint). A társasági 
adó is jóval alacsonyabb az uniós átlagnál: 20,3% szemben a 33%-kal. Francia-és 
Németország nyomására éppen ezért ismét felmerült a társasági adó minimum 
kulcs bevezetése, amit a Bizottság végül nem támogatott. Mario Monti a verseny-
ügyek biztosa szerint „ha egy országban lineáris az adózás és viszonylag alacsony 



az adókulcs, akkor nincs miért közbeavatkozni. Ebből a szempontból inkább az a 
kérdés, hogy a huszonötök milyen mértékben akarják harmonizálni az adókat.”3 

A The Economist gazdaságpolitikai hetilap elemzése szerint nem a kedvező válla-
lati adók, hanem továbbra is az alacsony munkaköltség vonzza a térségbe a befek-
tetőket. Szakértők szerint a közép-európai munkaköltség ötöde-tizenkettede a 
németországinak. Az európai piacra szánt termékek jelentős része még mindig 
olcsóbbnak számít még Kínánál is, mert kisebb a szállítási költség. Azt is megálla-
pítja a lap, hogy az egyéb adók azonban magasak (elsősorban a TB járulékok 
munkaadókat terhelő része). Ezt támasztja alá a magas kormányzati költekezés (a 
GDP 45-50%-a), aminek forrása a magasabb adóteher. Magyarországon csatlako-
záskor a következő adóelemeket találjuk: 

• legmagasabb áfa kulcs (25%) 

• alacsony társasági adókulcs (16%) 

• iparűzési adó (2%) 

• progresszív szjakulcs (18-38%) 

• legmagasabb szjakulcs 6000 eurótól 

• TB járulékok nálunk a legmagasabbak 

• Helyi adók alkalmazása 

• Jövedéki adók esetében elértük az uniós szintet (kivéve a cigaretta) 

• Gépjárműadó + regisztrációs adó 

Magyarország 2001. június 12-én zárta le az EU-val folytatott adózási kérdéseket 
érintő csatlakozási tárgyalásokat. Már a tárgyalások során kiderült, hogy a magyar 
adórendszer és adóigazgatás alkalmas az uniós követelmények átvételére. Hatására 
megkezdődött az adó-és tb jogszabályok módosítása, amely elsősorban a forgalmi 
adózás területét érintette (12 törvény változott 2004. május 1-jétől). Kiemelendő az 
intézményi háttér fejlesztése, amely az adóhatóságok együttműködése miatt ró 
külön feladatot a tagországokra (Központi Kapcsolattartó Iroda és a VIES= ÁFA 
adatok információs csererendszere). A magyar adóharmonizáció sikerességét a 
továbbfejlesztés stratégiája és az elkövetkező évek jogalkalmazása dönti el. Ezért 
fontosnak tartottam dolgozatomban bemutatni az Adóreform Bizottság javaslatait 
az adórendszer átalakítására.4 (Az Adóreform Bizottság még a 2006 áprilisában 
lezajlott választások előtt alakult szakértők véleményét és az akkori gazdasági 
folyamatok értékelése alapján kialakult nézeteket tükrözi.) 

                                                 
3  Figyelő 2004. április 21. 
4  Az Adóreform Bizottság javaslatai az adórendszer átalakítására Adó 2005/7. 10. szám 



6. A magyar adórendszer továbbfejlesztésének irányai 
Adórendszerünk legfontosabb problémái a következők: 

• A legális gazdaságban kevés az adófizető, alacsony a foglalkoztatási ráta 

• Versenyképességi hátrány, az élőmunka teher csökkentése 

• Igazságtalan, mert a valós jövedelmi viszonyokat csak részben tudja figye-
lembe venni 

• Bonyolult és gyakran változó, a szabályok betartására nem eléggé ösztönző 

• Nem teljesül az államháztartási kiadások fedezeti funkciója 

Az adórendszer reformja önmagában nem oldja meg az államháztartás deficitjének 
csökkentését és az euró várható bevezetéséhez szükséges állami intézkedéseket. A 
sokat emlegetett nagy rendszerek reformja – egészségügy, központi igazgatás, 
önkormányzatok, oktatás – nem várhat tovább. Ettől függetlenül én csak a fiskális 
politika bevételi oldalára ható tényezőket nevezem meg a reformintézkedési cso-
magból. 

6.1. Személyi jövedelemadó 
A javaslat szerint külön válna a helyi adót jelentő lineáris személyi jövedelemadó 
– amely az önkormányzati finanszírozás alapvető eszköze – a központi progresszív 
jövedelemadótól. Javasolják a kedvezmények és mentességek körének radikális 
csökkentését, főleg a szociális, vagy a fogyasztást ösztönző, tevékenységi ked-
vezményeket. A fennmaradó kedvezményeket limitálni szükséges. 

A tőkejövedelmeket egységesen kell forrásadóval kezelni. A kamat adóztatása 
megfelel az EU országok által alkalmazott gyakorlatnak is. Az öngondoskodási 
célú megtakarítások ösztönzése adópolitikai eszközökkel továbbra is fontos, ezért 
a biztosítási kedvezmények számlajóváírás formájában fennmaradnak. 

Bizonyos vállalkozási tevékenységek adóztatását célszerű lenne társasági adó 
keretében megoldani (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, nem önálló 
jogi személyiségű kisvállalkozások). Az adóalap megállapítását egységessé és 
áttekinthetővé tenné, ugyanakkor lehetőséget nyújtana alacsonyabb adókulcs al-
kalmazására is. 

6.2. Társasági adó 
Általános mértéke 16%, amely az Unión belül az alacsony adókulcsú országok 
körébe tartozik, maradna, de az igénybevett kedvezmények miatt az effektív adó-
terhelés alig éri el a 10%-ot. A kedvezményeket jellemzően a nagyvállalatok vehe-
tik igénybe, így a kisebbek számára ez versenyhátrányt okoz. A kedvezményeket 
csak a foglalkoztatás, jelentős beruházás és a K+F terén indokolt fenntartani. Az 



adóalap megállapításánál célszerű igazodni az EU által javasolt konszolidált mér-
tékhez (4.1.). 

6.3. Általános forgalmi adó 
Az áfa-bevételek a költségvetés stabil forrását jelentik, amelyet nem célszerű az 
ismert okok miatt csökkenteni. Ezért az általános kulcsot 20% szintjén kell egysé-
gesíteni, mellette az 5% a jelenlegi körben fennmaradna, mint kedvezményes kulcs 
(könyv, gyógyszer). Ez lényegében az alapvető szolgáltatásokat érinti, amelynek 
fogyasztói árindexben mért árhatása +0,1-0,2% (nyugdíjas kosárban mérve maga-
sabb). 

Célszerű lenne a jelenlegi törvény bonyolultságát csökkenteni a 6. irányelvre épülő 
új áfa törvény megalkotásával, mert jelenlegi formájában nehezíti az adózók ön-
kéntes jogkövető magatartásának kialakulását. Például egyszerűsíteni kellene a 
számla és a bevallás adattartalmát. 

6.4. Helyi adók 
Iparűzési adó megszüntetését javasolja a Bizottság, mivel ez az adónem részben 
hozzáadott értéket adóztat, ami ellentmond az EU 6. irányelvének (csak az ÁFA 
felel meg). Ezt az adónemet a már korábban kifejtett helyi jövedelemadó váltaná 
fel. Egyéb okok miatt is megszüntetendő: veszteséges vállalat is fizeti, szellemi 
tevékenységet jobban adóztatja, mint a termékelőállítást, versenyhátrány a külföldi 
tulajdonú vállalkozásoknál, allokációs problémák, stb. 

Nagyobb szerepet kapna a helyi adózásban a vagyoni típusú adó: elsősorban az 
ingatlanok és a gépjárművek adója. A vállalkozások ingatlan adózásánál át kell 
térni az értékalapú adó megállapításra. 

6.5. Ökoadók 
A környezetvédelemmel összefüggő adók szerepét növelni kell – ez felel meg az 
uniós tendenciának – ugyanakkor szabályozását egyszerűbbé, átláthatóbbá kell 
tenni (egy törvény keretében) és emellett ellenőrzésének hatékonyságát is fokozni 
kell. Az energiaadó maradjon meg önálló adóként, a termékdíj import esetén le-
gyen a vám-és pénzügyőrség feladata (hasonlóan a forgalmi adóhoz). A környezet-
terhelési díjak (levegő, víz, talaj) alkalmazására is szükség van, mert a környezet-
szennyező termék vagy szolgáltatás költségmegtakarításon alapuló versenyelőnyét 
ellensúlyozza. Javasolt még az ökoadók körében az erdőfenntartási járulék ill. a 
tenyésztési hozzájárulás bevezetése is. Az útépítés költségeit jelentősen növelő 
földvédelmi hozzájárulást és viszonylag alacsony bevételt jelentő halászati és 
vadvédelmi hozzájárulást nem indokolt fenntartani. 



6.6. Egyéb adónemek 
Az egyszerűsített vállalkozói adózás (EVA) fenntartandó és továbbfejlesztendő. A 
jelenlegi rendszert a kevésbé költségigényes kisvállalkozásoknak (számítások 
szerint 60%-os költséghányadig) célszerű választani, de emellett tervezik a maga-
sabb költséghányadú adózói körben a jelenleginél alacsonyabb kulccsal kellene a 
bevételek 10%-át befizetni. A két csoportot aszerint kellene elkülöníteni, ahogy az 
átalányadózókat besorolja az szja törvény. Aki a kisebb adókulcs szerint kívánna 
adózni, annak vállalnia kell bizonyos költségfajták egyszerűsített nyilvántartását 
is. Az EU adózást érintő célkitűzéseinek sorába illő adónem pozitív megítélést 
kapott, mind a hazai adóalanyok körében, mind az Európai Bizottság állásfoglalá-
saiban. 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) a legújabb adónem: 2006. 
január 1-jétől került bevezetésre. Azok a magánszemélyek választhatják, akik 
általában szellemi tevékenységet végeznek és már rendelkeznek olyan jövedelem-
mel, amely után általános szabályok szerint fizetik a közterheket. Az élőmunka 
terhek csökkentése, a foglalkoztatás legalizálása és az egyszerűsítés volt a jogalko-
tó szempontja, amikor ez a döntés megszületett. A magánszemély 15%, a munkál-
tató 20%-os mértékű adóval váltja ki a személyi jövedelemadót és a társadalom-
biztosítási járulékokat. Mindkét adónemre érvényes a 25 millió forintos bevételi 
határ. 

További adókkal kapcsolatos javaslatok: a vállalkozások adminisztrációs terheinek 
csökkentése érdekében szükség van a közel azonos célú adónemek összevonására. 

• Szakképzési és a rehabilitációs hozzájárulást beolvasztani a munkaadói já-
rulékba ez utóbbi 3%-ról 5%-re emelkedne 

• Innovációs járulékot a kutatás, fejlesztés finanszírozására létrehozott köz-
ponti alapba kell befizetni, ebben az esetben a vetítési alapot kell megvál-
toztatni, mivel az megegyezik az iparűzési adóéval (nem felel meg az EU 
előírásainak) 

• Kulturális járulék megszüntetése is javasolt a jelenlegi formájában (szintén 
az EU-konformitás hiánya) 

• Adók és járulékok kettő központi költségvetési számlára történő befizetése 
(havonta maximum kettő átutalás). Ezzel megszűnne a tömeges és igen 
költséges banki átutalások gyakorlata, mert az áfát az egyik, a többi adót a 
másik központi számlára kellene befizetni, megjelölve melyik adónemre 
milyen összeg jut. 

• Legtöbb javaslat az adórendszer egyszerűsítése jegyében született. A párhu-
zamos adatszolgáltatások összevonása (APEH, OEP, cégbírósági, munka-
ügyi, stb). Jelenleg az éves beszámoló adattartalmát három helyen dolgoz-
zák fel. Az EU irányelv is előírja a cégbírósági adatok elektronikus feldol-
gozását és közzétételét, de egy ablakos rendszerben a hivatalnak kellene az 



adatokat átadni az APEH-nak. Ezzel egyszerűsödne a társasági adóbevallás 
is. Megszűnt a munkáltatói adómegállapítás az szja körében, csak az önadó-
zás és az adóhatósági adómegállapítás maradt meg. Egyszerűsíteni kell a 
könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a kisebb gazdasági társaságok 
esetében (bt, kkt, ha árbevétele 50 millió forint alatt van). Korábban szá-
mukra létezett az egyszeres könyvvitel keretében vezetett naplófőkönyv, de 
ezt a számviteli törvény nem teszi lehetővé. Úgy látszik, most újra ki kell 
találni ebben a vállalkozói körben használható könyvelési módszert. Kézen-
fekvő megoldás lenne a könyvvezetési és beszámolókészítési számítástech-
nikai programokat ingyenesen hozzáférhetővé tenni (hasonlóan az adóbe-
vallás kitöltő programokhoz). 

7. Globalizáció hatása a nemzeti adópolitikára 
Dolgozatom utolsó fejezetében megvizsgálom az adórendszer fejlődésének fő 
tendenciáit, létezik-e az adóglobalizáció mint fogalom. 

„A XX. század második felében az adórendszerek fejlődésének legfontosabb jel-
lemzője az egységesedés irányába történő elmozdulás, az adóglobalizáció.”5 

Kettős folyamat hatására – piacgazdasági szemlélet erősödése és a multinacionális 
vállalati érdekek – megindul az adóverseny, ami közelíti egymáshoz az adóalapo-
kat és adókulcsokat. A másik fontos jellemzője az ezredforduló adórendszereinek, 
hogy összességében nőtt a GDP-hez viszonyított elvonás: az EU országokban az 
1965. évi 29,1%-ról 1999-re 41,4%-ra. Természetesen vannak az adóterhelésben 
élenjáró országok (Svédország, Dánia), a sor végén Írország áll. A fejlettebb or-
szágok adóterhelése a magasabb költségvetési bevétel elérésével indokolható. 

Az adóbevételek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a különbséget a köz-
vetlen adók okozzák, mivel a forgalmi adók már harmonizáltak (arányuk 11-13% 
közé esik). Jövedelemadók esetében már nagyobb a nemzetállamok mozgástere: a 
görög 9,8% és a dán 29,6% között. A költségvetési bevételek döntő többségét a 
jövedelemadók adják, ha ehhez hozzákapcsoljuk még a TB és egyéb foglalkoztatá-
si adókat, akkor a GDP 26,7%-át kapjuk. Ezzel szemben a fogyasztási és vagyon-
adók súlya 12,4 és 2%. 

Ezt az arányeltolódást a népesség elöregedése, a munkajövedelmek könnyebb 
adóztatása, a 80-as évek recessziója okozta. Míg az élőmunka terhei 6%-kal nőt-
tek, addig a többi termelési tényező adórátája 9%-kal csökkent, ez kedvezőtlenül 
hatott a foglalkoztatásra. A 90-es években az Európai Tanács megfogalmazta az 
adórendszer céljait: 

1. vállalkozások fejlesztése 
                                                 
5  Herich György: Nemzetközi adózás 451. ol. 



2. munkahelyteremtés 

3. fokozott környezetvédelem 

Az első cél az adókulcsok csökkentésével, az adóalapok szélesítésével és az adó-
zás egyszerűsítésével oldható meg. Jellemzője a rendszernek a kis-és középvállala-
tok ösztönzése, amelyre korábban nem fordítottak kellő figyelmet. Talán ezért EU 
konform a hazai egyszerűsített vállalkozói adó. 

A munkaerőt terhelő elvonások növekedése visszaszorítása a munkanélküliség 
magas 8%-os mértéke miatt különösen fontos kérdés. Ezért a tagországok 2001-
ben tartott EU csúcson megegyeztek abban, hogy egyrészt növelik a foglalkozta-
tottsági szintet, másrészt csökkentik a munkaigényes tevékenységek adóterheit. Ez 
utóbbira megoldásként alkalmazzák: 

• az élőmunka adójának tőkére való áthelyezését 

• környezetvédelmi adók bevezetését 

• jövedelmi adók marginális kulcsának csökkentését 

• adójóváírás alkalmazását 

• közvetett adó kulcsának csökkentését 

• munkaigényes szolgáltatásoknál 

• vagyonadók beépítését szintén mentesítő jelleggel 

Ezen intézkedések hatását vizsgáló elemzések kedvező visszajelzéseket mutattak. 
Így például az adóterhelés átterelése a fogyasztásra és a tőkére nem torzította a 
piaci versenyképességet. Az alacsonyan képzett rétegeknél megvalósított adócsök-
kentés direkt hatása a fogyasztás növelése. 

A harmadik célkitűzés a környezetvédelem előtérbe helyezése ökoadózással. Az 
ilyen típusú adók nem csak bevételi források, hanem tudatformáló szerepük is van, 
az ólmozatlan benzin példáján jól érzékelhető a pozitív ösztönző hatás. A 90-es 
években a GDP 3%-át, jelenleg 7%-át adják a környezeti adók. Két formáját al-
kalmazzák a tagországok: energiaadót és a jövedéki adót, elsősorban a közlekedés-
sel kapcsolatban. Itt is a skandináv országok járnak élen, több elemű ökoadó beve-
zetésével. Az elkövetkező időszakban erőteljes növekedés várható. Itt is el kell 
dönteni, hogy egységesítés, vagy a tagállami döntés alapján lehet előrelépni. 

Szerintem különösen fontos lenne az egységes adó bevezetése ezen a területen, 
mert a környezetvédelem globális feladat, nem oldható meg nemzeti keretekben. 
Emellett hozzájárulna a kiotoi megállapodások költségeinek fedezéséhez és előse-
gítené a korábban már bemutatott munkaerőpiac szempontjából kedvezőbb 
adószerkezet kialakítását. 

Az EU adózást érintő célkitűzéseinek és fejlődési irányainak bemutatása után 
végül összefoglalom az adóharmonizálás legfontosabb teendőit: 



1. a hozzáadott adózás területén az eredet ország szerinti adózás bevezetése 

2. környezetvédelmi adók szerepének növelése (esetleg egységes 
ökoadózás) 

3. társasági adómértékek egységesítése (minimum kulcs alkalmazása) 

4. számviteli és adózási eredmény közelítése 

5. értékelési szabályok egységesítése 

6. munkajövedelmek adóterhelésének csökkentése 

7. társadalombiztosítási járulékok közelítése 

8. kedvezmények, támogatások átláthatóságának biztosítása 

9. az üzleti költségek meghatározásának egységesítése 

10. a káros adóverseny kiküszöbölése (tiltott állami támogatás elleni fellépés) 

Ezen feladatok végrehajtása biztosítja az elkövetkező években, hogy a huszonötök 
képesek lesznek az adórendszerbeli változások mellett az államháztartás bevételeit 
stabilizálni, ugyanakkor az adózás teljesítmény visszatartó hatását csökkentve a 
versenyképességüket növelni. 

Az adóharmonizációval a magasabb fokú integrációt, a Gazdasági Monetáris Unió 
kiteljesedését érjük el. 

Összegzés 

Az európai integráció fejlődési szakaszai jellemezhetők aszerint, hogy milyen 
mértékben bontják le a tagországok a belső piac előtt álló akadályokat. Ez termé-
szetesen a nemzeti gazdaságpolitikák részleges vagy teljeskörű feladásával jár. 
Úgy értékelem, hogy a fiskális szempontok háttérbe szorultak az Unió befektetési, 
értékesítési, mezőgazdasági, foglalkoztatási érdekei mögött, vagyis az adókat 
továbbra is a tagállamok legfontosabb bevételének tekintik. A közös pénz elfoga-
dását és bevezetését megvalósító országok jelenleg is ódzkodnak az európai adó 
bevezetésének gondolatától (pedig közös költségvetés már létezik). 

Így már eredménynek könyvelhető el, hogy a közvetett adózás területén megvaló-
sult az adóharmonizálás, bár eltérő és viszonylag bonyolult szabályokkal. A köz-
vetlen adók kevésbé harmonizáltak. A vállalkozásbarát adórendszer, a foglalkozta-
tás növelése és a környezetvédelem megkívánja ezen a területen is a mielőbbi 
együttműködést. 

Szerintem az évtized végére a kelet-európai országok taggá válásának befejezésé-
vel ismét az adórendszerek közelítése lesz a legfontosabb kérdés. Közel 30 ország-
ra kiterjedő adóharmonizálás és az adójogszabályokhoz az egységes szavazás 
azonban megoldhatatlan feladatnak tűnik. Ezért álláspontom szerint a nemzeti 
adórendszerek alapvető elemeit – a forgalmi, a társasági, valamint az ökoadókat – 
felváltja majd az egységes európai adó. 
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