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2007. évi	törvény
egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról

Az egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat alapvető célja- mint címéből is kiderül - a családi jövedelemadózás
feltételeinek megteremtése .
Az új, választható adózási forma esetében a családtagok összevont adóalapba tartozó
jövedelmeit együttesen kell számításba venni, majd el kell osztani a családtagok - és közülük
a kedvezményezett eltartottak (jellemzően a gyermekek) - számától függő osztóval . A
családtagokat együttesen terhelő adó egyenlő az említett hányadosra az adótábla szerint
kiszámított adó és az említett osztó szorzatával . E számítási mód következtében
összességében a családtagok lényegesen kevesebb adót fizethetnek, mint a hatályos
szabályozás mellett . A törvényjavaslat elfogadása esetén 2010-re például az adóterhelés a
legalább két gyermeket nevelő házaspárok esetében kb. 25 százalékkal, az egy gyermeket
nevelő egyedülállók esetében kb. 30 százalékkal, a gyermeket már nem nevelő házaspárok
esetében kb. 15 százalékkal csökken. A törvényjavaslat elfogadása esetén, végeredményben,
az adóterhek növekedése csak a magasabb (havi kb. 700 ezer forintnál kezdődő) jövedelmi
sávokban, valamint a gyermektelen egyedülállók esetében várható .
A törvényjavaslat szerint - a költségvetési bevételek jelentős csökkenésének elkerülése és
gyakorlati tapasztalatok szerzése érdekében - a családi jövedelemadózás lehetősége
fokozatosan bővül. 2008-tól a legalább három kedvezményezett eltartottal (például
gyermekkel), 2009-től a legalább két kedvezményezett eltartottal közős háztartásban élő
házaspárok és egyedülállók alkalmazhatják a kedvezményes adózási módot. 2010-től már
minden házaspár, valamint minden legalább egy kedvezményezett eltartottal együtt élő
egyedülálló jogosult lesz a kedvező szabályok alkalmazására .
A törvényjavaslat 2008-tól négysávos, 2010-től ötsávos adótáblát tartalmaz, ugyanakkor az
összevont adóalapba tartozó jövedelmeket jelenleg terhelő (lényegében most is harmadik
adósávot eredményező) 4 százalékos különadót megszünteti . E módosítások következtében az
adózással összefüggő adminisztrációs terhek és költségek csökkennek .
A törvényjavaslat szerint az egyéni vállalkozók jövedelme is az összevont adóalap részét
képezi majd. E módosítás nemcsak a családi jövedelemadózásra a gyakorlatban is jogosultak
körének kiterjesztését szolgálja, hanem lehetőséget biztosít a különböző jövedelemfajták
adóterhelésének közelítésére, amely az egyéni vállalkozók többsége esetében az adóterhek
csökkenését eredményezi . Ennek oka, hogy az egyéni vállalkozók jövedelmét a hatályos
szabályok szerint terhelő 10 vagy 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadó és 4
százalékos mértékű különadó, valamint az adózott jövedelmüket terhelő 25 vagy 35
százalékos mértékű osztalékalap utáni adó együttesen már az első megszerzett forint esetében
is 36,5-49,4 százalék adóterhelést eredményez . A törvényjavaslat elfogadása esetén azonban a
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vállalkozói jövedelem adóterhelése az első adósávban - még gyermektelen egyedülállók
esetében is - legfeljebb 18 százalék lesz. Az egyéni vállalkozók által a hatályos szabályozás
mellett érvényesíthető adó- és adóalap-kedvezmények körét a törvényjavaslat nem szűkíti .
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I. Fejezet

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja
tv.) 3 . §-ának 60. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmakjelentése a következő:/
„60. kedvezményezett családtagok:
a) az adóév utolsó napján házasságban élő házastársak (ide nem értve az adóév utolsó

napján egymástól külön élő házastársakat, de ide értve azokat a házastársakat is, akiknek
házassága az adóév folyamán egyikük halálával szűnt meg), ha az adóévben legalább egy, a c)
alpont szerinti kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élnek, vagy házasságuk
fennállása alatt legalább egy évig már közös háztartásban éltek (ideértve a feleség cd) alpont
szerinti időtartamot elérő várandóságának esetét is), továbbá a c) alpont szerinti
kedvezményezett eltartott(ak) együtt;

b) a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott egyedülálló, ha az adóévben
legalább egy, a c) alpont szerinti kedvezményezett eltartottal é1 közös háztartásban (ideértve
az egyedülálló nő cd) alpont szerinti időtartamot elérő várandóságának esetét is), továbbá a c)
alpont szerinti kedvezményezett eltartott(ak) együtt ;

c) annak figyelembe vételével, hogy kedvezményezett eltartottnak minősül
ca) az a magánszemély, akire tekintettel a házastársak bármelyike, illetve az egyedülálló a

családok támogatásáról szóló törvény szerint az adóévben - akár egyetlen napig - családi
pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, akire tekintettel a családi pótlékra
vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, vagyonkezelő eseti gondnokként vagy szociális
intézmény vezetőjeként jogosult,

cb) a házastársakkal, illetve az egyedülállóval az adóévben közös háztartásban élő olyan, a
ca) alpontban nem említett magánszemély, akit a házastársak bármelyikét, illetve az
egyedülállót megillető családi pótlék összegének megállapításánál a családok támogatásáról
szóló törvény rendelkezései szerint az adóévben - akár egyetlen napig - figyelembe kell
venni, feltéve, hogy 24 . életévét az adóévet megelőző adóévig még nem töltötte be,

cc) a házastársakkal, illetve az egyedülállóval az adóévben közös háztartásban élő olyan, a
ca)-cb) alpontokban nem említett magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény
rendelkezései szerint az adóévben - akár egyetlen napig - saját maga jogosult a családi
pótlékra,

cd) a magzat (ikermagzat) a várandóság időszakában (fogantatásának 91 . napjától
megszületéséig), kivéve a megszületése révén a ca) alpont hatálya alá tartozó magzatot
(ikermagzatot),

ce) a házastársakkal, illetve az egyedülállóval az adóévben közös háztartásban élő,
rokkantsági járadékban részesülő magánszemély ;

d) továbbá annak figyelembe vételével, hogy ha
da) ugyanarra a magánszemélyre tekintettel - a ca) alpontban említettek szerint - az

adóévben több személy volt jogosult családi pótlékra, vagy
db) ugyanazt a magánszemélyt - a cb) alpontban említettek szerint - az adóévben több

személynél kellett figyelembe venni a családi pótlék összegének megállapításánál,
akkor az a), illetve a b) alpont alkalmazásakor a magánszemélyt az érintett több személy

közül annál kell számításba venni a családi összevont adóalap megállapításánál
kedvezményezett családtagként, akivel az adóév utolsó napján - ha az adóév utolsó napján az
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említett több személy közül már egyikkel sem él közös háztartásban, akkor akivel az
adóévben utoljára - közös háztartásban élt ."

2. § Az Szja tv. 11 . §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel :

„(8) Családi jövedelemadózás esetén az adóbevallás benyújtására kötelezett
kedvezményezett családtag(ok) adókötelezettségei(ke)t - e törvényben és az adózás rendjéről
szóló törvényben megállapított eltérések figyelembe vételével - az (1)-(6) bekezdés
rendelkezési szerint teljesíti(k) . Ha több kedvezményezett családtag köteles az adóévre
adóbevallást benyújtani, e kedvezményezett családtagok - az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően - e törvény és az adózás trendjéről szóló törvény rendelkezései szerint, közösen
megállapítják és bevallják az adóévben általuk megszerzett jövedelmet és az azt terhelő adót,
valamint - a kifizető(k) vagy bármelyikük által a jövedelemre tekintettel megállapított adó és
adóelőleg beszámításával - az adó fizetendő, vagy visszajáró különbözetét, továbbá az
adókülönbözetet az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint megfizetik, illetve
visszaigénylik."

3. § Az Szja tv, kiegészül a következő címmel és a cím utáni 11/A. §-sal :

„ Családi jövedelemadózás

11/A. § (1) Az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására kötelezett kedvezményezett
családtagok - közös választásuk alapján - az adóévre vonatkozóan együttesen - minden
kedvezményezett családtagot e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve - teljesítik
adómegállapítási és -bevallási kötelezettségüket, feltéve, hogy a kedvezményezett családtagok
közül legalább három kedvezményezett eltartottnak minősül . Ha a kedvezményezett
családtagok közül az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására csak egyikük kötelezett,
akkor - feltéve, hogy a kedvezményezett családtagok közül legalább három kedvezményezett
eltartottnak minősül - az adóévre vonatkozóan e kedvezményezett családtag egyedül - de
minden kedvezményezett családtagot e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve -
teljesítheti adómegállapítási és -bevallási kötelezettségét .

(2) Ha az adóévben bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet szerző kedvezményezett
családtagok közül valamelyik, vagy az adóévben bevallási kötelezettséget alá eső jövedelmet
szerző minden családtag az adóbevallás benyújtásának határidejéig, de még a bevallás
benyújtását megelőzően meghalt, akkor az adóhatóság az adóévi adót és adókülönbözetet
kérelemre - feltéve, hogy a családi jövedelemadózás feltételei egyébként teljesülnek - az
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint határozatában állapítja meg . A kérelmet
az adóbevallás benyújtásának határidejéig az egyébként adóbevallás benyújtására kötelezett
más kedvezményezett családtag, ilyen családtag hiányában az adó megfizetésére kötelezhető
örökös jogosult előterjeszteni . Több kedvezményezett családtag, illetve több örökös a
kérelmet csak együttesen terjesztheti elő. Az adó soron kívüli megállapítása iránti kérelem e
törvény és az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelő előterjesztésével a
kedvezményezett családtag(ok) mentesül(nek) az adóévre vonatkozóan egyébként fennálló
bevallási kötelezettségük alól .

(3) Ha valamely jövedelem törvény rendelkezése alapján csak meghatározott összeghatár
meghaladása esetén esik bevallási kötelezettség alá, az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor e
jövedelme(ke)t csak akkor kell bevallani, illetve az adóhatósági adómegállapítósnál
figyelembe venni, ha a kedvezményezett családtag(ok) által megszerzett ilyen jövedelem
(jövedelmek) összege meghaladja az említett összeghatár és a családi összevont adóalap
megállapításánál az összevont adóalap osztójaként figyelembe vehető tényező szorzatát. Ha
valamely jövedelem megállapításánál a bevételt csökkentő tételnek e törvény szerint feltétele,
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hogy a magánszemélynek az adóév utolsó napján nincs az állami vagy az önkormányzati
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor e bevételt
csökkentő tétel figyelembe vételére csak akkor kerülhet sor, ha a közös adóbevallást benyájtó,
illetve az adóévben bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet szerző magánszemélyek közül
az adóév utolsó napján egyiknek sincs említett adótartozása .

(4) Az adóévre vonatkozóan - az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nincs helye a
családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések alkalmazásának, ha

a) az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására kötelezett bármely kedvezményezett
családtag, illetve az adó megfizetésére kötelezhető bármely örökös nem kívánja a családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezéseket alkalmazni ;

b) a kedvezményezett családtagok bármelyike által az adóévben megszerzett, családi
jövedelemadózás hiányában e törvény rendelkezései szerint bevallási kötelezettség alá eső
tőkejövedelem (tőkejövedelmek) összege meghaladja az adóévben általa megszerzett
összevont adóalapba tartozó jövedelem (jövedelmek) összegét .

(5) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan jövedelemre és annak
adójára, amelyjövedelem adóztatása az önkormányzati adóhatóság feladata ."

4. § Az Szja tv. 12 . §-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(2) A magánszemély az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére akkor jogosult, ha
az adóévre vonatkozóan adókötelezettségeit nem a családi jövedelemadózásra vonatkozó
rendelkezések szerint teljesíti, valamint"

S. § Az Szja tv. 16 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a
magánszemély bevételt szerez, ha az nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek vagy
nem önálló tevékenységnek . Idetartozik különösen a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a
választott könyvvizsgáló tevékenysége, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatás (ez utóbbinál feltéve, hogy a tagnak a bevétele
érdekében felmerült költségét a társaság a költségei között nem számolja el), bármely esetben
feltéve, hogy az nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek, vagy nem önálló
tevékenységnek ."

6. § Az Szja tv. 17. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni
az e törvény szerint bevételnek nem számító tételeket, továbbá azt a bevételt,/

„a) amelynek alapjául szolgáló tevékenység adózására a magánszemély e törvény
rendelkezései szerint a tételes átalányadózást alkalmazza ;"

7. § Az Szja tv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„18. § (1) Az adóévi önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál az
adóévben megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel(ek) összegét csökkenti :

a) az önálló tevékenység folytatása érdekében az adóévben felmerült és igazolt - a 3.
számú melléklet rendelkezései szerint elismert - költség, de (a mezőgazdasági őstermelői
tevékenységből származó bevétel kivételével) legfeljebb az adóévben megszerzett önálló
tevékenységből származó bevétel(ek) összege (tételes költségelszámolás), vagy
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b) a mezőgazdasági kistermelő által az adóévben megszerzett őstermelői tevékenységnek
minősülő állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel(ek) összegének
94 százaléka, a mezőgazdasági kistermelő által az adóévben megszerzett, nem említett
őstermelői tevékenységből származó bevétel(ek) összegének 85 százaléka (átalányadózás),
valamint

c) az adóévben megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel(ek) összegének 10
százaléka (10 százalék költséghányad) ; e rendelkezés alkalmazását - az a)-b) pontban
foglaltak helyett - a mezőgazdasági őstermelő is választhatja .

(2) A magánszemély az önálló tevékenységből származó jövedelmet az adóévben
megszerzett valamennyi (őstermelői tevékenységnek nem minősülő) önálló tevékenységből
származó bevétele alapján egységesen, vagy a tételes költségelszámolásra, vagy a 10 százalék
kőltséghányadra irányadó rendelkezések alkalmazásával állapítja meg . A magánszemély az
adóévben megszerzett, őstermelői tevékenységnek minősülő önálló tevékenységéből
származó bevétel esetében is csak egységesen, vagy a tételes költségelszámolásra, vagy az
átalányadózásra, vagy a 10 százalék költséghányadra irányadó rendelkezések szerint járhat el .
A magánszemély az adóévben megszerzett őstermelői tevékenységből származó bevétele
alapján az önálló tevékenységből származó jövedelmet akkor is jogosult az átalányadózásra
irányadó rendelkezések alkalmazásával megállapítani, ha a többi önálló tevékenységből
származó jövedelme megállapításánál a tételes költségelszámolásra irányadó rendelkezéseket
alkalmazza .

(3) Tételes költségelszámolás esetében, ha a magánszemély az adóévben többfajta önálló
tevékenységet végez, az egyes önálló tevékenységekből származó jövedelmet az adott önálló
tevékenység folytatása érdekében az adóévben felmerült és igazolt költség figyelembe
vételével állapítja meg . A több önálló tevékenység (e rendelkezés alkalmazásakor ideértve az
egyéni vállalkozói tevékenységet is) folytatása érdekében felmerült és igazolt költségeket a
jövedelem megállapításánál az egyes önálló tevékenységből származó bevételek arányában
kell megosztani .

(4) A 10 százalék költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben
megszerzett, őstermelői tevékenységnek nem minősülő, önálló tevékenységből származó
bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott
költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást .

(5) Átalányadózás és a 10 százalék költséghányad alkalmazása esetében költségként
elszámoltnak kell tekinteni az adóévben az önálló tevékenység folytatása érdekében teljesített,
tételes költségelszámolás esetén az önálló tevékenységből származó jövedelem
megállapításánál költségként elszámolható minden kiadást, továbbá a nem anyagi javaknak és
a tárgyi eszközöknek a 11. számú melléklet rendelkezései szerint kiszámított értékcsökkenési
leírását. Az átalányadózás alkalmazása esetében a megelőző bármely adóévben keletkezett
elhatárolt veszteség(ek) összegéből adóévenként 20-20 százalékot elszámoltnak kell
tekinteni."

8. § Az Szja tv. kiegészül a következő címmel és a cím utáni 23/A-23/D . §-sal :

„Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem

23/A . § (1) Egyéni vállalkozói tevékenység a magánszemély által egyéni vállalkozóként
(ideértve az egyéni céget is) teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás .

(2) Egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a
magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként egyéni vállalkozói
jogállására tekintettel megszerez . A magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységből



származó bevételét a 4. és a 10. számú melléklet rendelkezéseinek figyelembe vételével
határozza meg.

(3) Az átalányadózásra irányadó rendelkezések alkalmazása esetén - a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően - nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételnek
az egyéni vállalkozói tevékenység költségei fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy
nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, vissza nem térítendő támogatás . Az
egyéni vállalkozó e bevételével összefüggő adókötelezettségeit az önálló tevékenységből
származó jövedelemre irányadó rendelkezések szerint teljesíti .

(4) A magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmet az
adóévben megszerzett valamennyi egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétele
alapján egységesen, vagy a vállalkozói tételes költségelszámolásra, vagy az átalányadózásra
irányadó rendelkezések alkalmazásával állapítja meg .

(5) Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni, ha az
egyéni vállalkozó e tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően, a
magánszemély nevében és javára, törvényes képviselője folytatja . Ha az egyéni vállalkozó e
tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja, akkor - az egyéni vállalkozó
tevékenységét folyamatosnak tekintve - úgy kell eljárni, mintha az adóévben az elhunyt
egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevételt és elszámolt vállalkozói költséget
kizárólag az özvegy, az örökös szerezte volna meg, illetve számolta volna el, feltéve, hogy az
özvegy, illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát három hónapon belül
bejelenti az adóhatóságnak."

23/B . § (1) A magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet a
vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó rendelkezések alkalmazásával állapítja meg,
ha nem választja az átalányadózásra irányadó rendelkezések alkalmazását, vagy azok
alkalmazására nem jogosult .

(2) A vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó rendelkezések alkalmazása esetén
vállalkozói tevékenységből származó jövedelem az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi
eredménye (nyeresége, vesztesége), módosítva (növelve, csökkentve) az e törvényben
meghatározott módosító jogcímek szerint . Az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi
eredménye az adóévben megszerzett egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel(ek)
összege, csökkentve az adóévben felmerült egyéni vállalkozói költség(ek) összegével . A
magánszemély az egyéni vállalkozói költségeket a 4 . és a 11 . számú melléklet rendelkezései
szerint állapítja meg .

(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem megállapításánál az egyéni
vállalkozói tevékenység adóévi eredményét csökkenti :

a) legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása
esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak munkabér
címén kifizetett összeg adóévi egyéni vállalkozói költségként elszámolt összege, de legfeljebb
az adóév első napján érvényes minimálbér összege ;

b) az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő egyéni vállalkozónál szakképző
iskolai tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes
minimálbér 24 százaléka, ha az egyéni vállalkozó a szakképzői iskolai tanuló gyakorlati
képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, vagy az adóév első
napján érvényes minimálbér 12 százaléka, ha az egyéni vállalkozó a szakképző iskolai tanuló
gyakorlati képzését a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi ;

c) a sikeres szakmai vizsgát tett, a b) pontban említett szakképző iskolai tanuló után
folyamatos tovább foglalkoztatása esetén, továbbá a korábban munkanélküli személy,
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valamint a szabadulását követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló
személy és a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy után a foglalkoztatásának ideje
alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett társadalombiztosítási járulék adóévi egyéni
vállalkozói költségként elszámolt összege, feltéve, hogy a korábban munkanélküli
magánszemély alkalmazása óta, illetőleg azt megelőző 6 hónapon belül az egyéni vállalkozó
azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással
nem szüntette meg, valamint a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazását
megelőző 6 hónapon belül vele nem állt munkaviszonyban ;

d) az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés folytatása érdekében
teljesített kiadás (ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
belföldi illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni
vállalkozótól közvetve, vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési
szolgáltatás ellenértékét) adóévi egyéni vállalkozói költségként vagy adóévi beruházási
költségként elszámolt összege, vagy - az egyéni vállalkozó választása szerint, ha a kiadást az
adóévben beruházási költségként számolta el - a kísérleti fejlesztésre fordított,
alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítási költség-nyilvántartásában
rögzített beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra adóévi egyéni
vállalkozói költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összegével, bármely esetben feltéve,
hogy

da) a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást nem a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott belföldi illetőségű adózótól, külföldi
vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és
kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybevételével teljesítette,

db) az egyéni vállalkozói költség elszámolása nem támogatásból származó egyéni
vállalkozói tevékenységből származó bevétellel szemben történt;

e) a felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított
kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő és ott alapkutatást, alkalmazott
kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző egyéni vállalkozónál a d) pont szerint meghatározott
összeg háromszorosa, de legfeljebb adóévenként 50 millió forint ;

fi a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint az egyéni vállalkozó által megfizetett
helyi iparüzéri adó adóévi egyéni vállalkozói költségként elszámolt összege, de legfeljebb az
egyéni vállalkozói tevékenység adóévi nyeresége, feltéve, hogy az egyéni vállalkozónak az
adóév utolsó napján nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozása ;

g) az egyéni vállalkozó belföldi pénzforgalmi bankszámláján fennálló számlakövetelésből
az adóévben lekötött, az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg,
de legfeljebb az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi nyereségének 25 százaléka és
legfeljebb adóévenként 500 millió forint (fejlesztési tartalék) ;

h) az adóév utolsó napján 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni
vállalkozónál adóévenként 30 millió forint, de legfeljebb a (4)-(5) bekezdés rendelkezései
szerint meghatározott összeg (kisvállalkozói kedvezmény) ;

i) az adóév utolsó napján 250 fónél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni
vállalkozónál a szabadalom, a használati és formatervezési mintaoltalom magyarországi
megszerzése és fenntartása érdekében felmerült, a d)-e) pont hatálya alá nem tartozó kiadás
adóévi egyéni vállalkozói költségként elszámolt összege ;

j) az adóév első napján, vagy az egyéni vállalkozói jogállás megszerzésének napján 5
főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál, a (8) bekezdés
rendelkezéseit is figyelembe véve, az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi
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létszámából az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó
résznek (egyéni vállalkozói jogállását az adóévben megszerző egyéni vállalkozónál az
adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának) és az adóév első napján (egyéni
vállalkozói jogállását az adóévben megszerző egyéni vállalkozónál e jogállás megszerzésének
napján) érvényes minimálbér évesített összegének szorzata (foglalkoztatási kedvezmény),
feltéve, hogy az egyéni vállalkozónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy az
önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása ;

annak figyelembe vételével, hogy az e), h) j) pontban meghatározott jogcímen az egyéni
vállalkozói tevékenység adóévi eredményének csökkentéseként elszámolt összeg(ek) és az
adótábla átlagos adókulcsának szorzata az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül.

(4) A kisvállalkozói kedvezmény nem haladhatja meg az egyéni vállalkozói tevékenység
adóévi nyereségét . A kisvállalkozói kedvezmény összege legfeljebb az egyéni vállalkozói
tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú
egyes tárgyi eszközök, nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költsége (ideértve az
ilyen eszköz beszerzésére, előállítására fordított kiadás adóévi egyéni vállalkozói költségként
elszámolt összegét is), továbbá az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló
ingatlan adóévben felmerült, az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt
felújítási költsége. A kisvállalkozói kedvezmény összegének megállapításakor a tárgyi
eszközök közül az ingatlan, valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai
szerinti gép, berendezés, felszerelés, jármű, míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék
vehető figyelembe . A kisvállalkozói kedvezmény összegének megállapításakor azonban nem
vehető figyelembe az üzemkörön kívüli ingatlan és az ültetvény, valamint - ha a cserére
visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az egyéni vállalkozó a kisvállalkozási
kedvezményt már érvényesítette - a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott
tárgyi eszköz, szellemi termék .

(5) A kisvállalkozói kedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a (4)
bekezdésben említett

a) üzemkörön kívüli ingatlannak minősül az olyan ingatlan, amely nincs az egyéni
vállalkozói tevékenységgel közvetlen összefüggésben (ilyennek minősül különösen az
üzemen belüli lakóépület, valamint az elsődlegesen jóléti célt szolgáló épület, építmény) ;

b) az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló, kizárólag üzemi célú tárgyi
eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is,

ba) azzal, hogy a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése esetén az egyéni vállalkozó az
adott személygépkocsi után, a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítését követő négy
adóévben, legfeljebb azonban a (7) bekezdés a) pontjának aa), ad) és ae) alpontjában
szabályozott esetek bármelyikének bekövetkeztéig, a cégautó adót köteles megfizetni, vagy

bb) ha az egyéni vállalkozói tevékenység tárgyát képezi, és az egyéni vállalkozó sem
személyes munkavégzésével, sem személyes használattal összefüggésben nem üzemelteti .

(6) Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló lekötött számlakövetelést a
lekötés adóévét követő négy adóév során a kizárólag üzemi célt szolgáló, egyéni vállalkozói
költségként elszámolható értékcsökkenési leírás alapját képező tárgyi eszköz megszerzése,
előállítása érdekében az adóévben teljesített, alapnyilvántartásában, valamint egyedi
beruházási és felújítási költségnyilvántartásában rögzített beruházási kiadás(ok) összegének
megfelelően oldhatja fel (ideértve a lekötés megszűnését is) . Ellenkező esetben a feloldott
rész után köteles az adótábla szerinti átlagos adókulcsnak a lekötés adóévére megállapított
összegének megfelelően az adót és annak késedelmi pótlékát a feloldást követő 30 napon



10

belül megállapítani és megfizetni . Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló
számlakövetelésnek a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig fel nem oldott része
után az említett adót és annak késedelmi pótlékát a negyedik adóévet követő év első hónapja
utolsó napjáig megállapítja és megfizeti . A késedelmi pótlékot a kedvezmény érvényesítését
tartalmazó adóbevallás benyújtása esedékességének napját követő naptól a nem beruházási
célra történő feloldás napjáig, illetve a felhasználásra rendelkezésre álló időpontig kell
felszámítani, és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani . Az előző
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a magánszemély egyéni
vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnt (ide nem értve, ha
annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála) ; ilyenkor az említett adót és
késedelmi pótlékát a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megállapítani
és megfizetni . Az egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalék alapjául szolgáló számlakövetelés
lekötéséről és annak feloldásáról olyan külön nyilvántartást vezet, amelynek alapján
megállapítható a lekötött és a feloldott összeg, valamint a feloldás alapjául szolgáló
kiadás(ok) teljesítésének időpontja és összege, vagy a feloldás miatt fizetendő, késedelmi
pótlékkal növelt adó(k) összege .

(7) Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem megállapításánál az egyéni
vállalkozói tevékenység adóévi eredményét növeli :

a) az immateriális jószág, illetve a tárgyi eszköz beruházási költsége alapján igénybe vett
kisvállalkozói kedvezmény összegének kétszerese, ha

aa) az eszköz üzembe helyezése, használatba vétele nem történt meg (kivéve, ha
elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt maradt el) a kisvállalkozói kedvezmény
érvényesítésének adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig, az említett negyedik
adóévről készített bevallásban,

ab) az eszköz az üzembe helyezése, használatba vétele időpontjában nem felel meg a (4)
bekezdésben foglalt feltételeknek, az üzembe helyezés, a használatba vétel adóévéről készített
bevallásban,

ac) az egyéni vállalkozó az eszközt a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének
adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig a (4) bekezdés szerint a kisvállalkozói
kedvezmény érvényesítésére nem jogosító eszközként használja (átsorolja), az átsorolás
adóévéről készített bevallásban,

ad) az egyéni vállalkozói az eszközt - akár üzembe helyezése, használatba vétele előtt,
akár utána - a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének adóévét követő negyedik adóév
utolsó napjáig elidegeníti (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást az
ellenszolgáltatás nélküli átadást, valamint a pénzügyi lízing keretében, vagy részletfizetéssel,
halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének
meghiúsulása miatti visszaadását is), az elidegenítés adóévéről készített bevallásban,

ae) a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása a kisvállalkozói kedvezmény
érvényesítésének adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig megszűnt (kivéve, ha annak
oka cselekvőképességének elvesztése, vagy halála), a jogállás megszűnésének adóévéről
készített bevallásban ;

b) az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi
létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó értékének
és a megelőző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összegének szorzataként
meghatározott összeg 1,2-szerese, de legfeljebb a korábban érvényesített összes
foglalkoztatási kedvezmény összegének 1,2-szerese, annak figyelembe vételével, hogy

ba) az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi eredményének növeléseként elszámolandó
összeget csökkenti a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának csökkentését megelőző
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negyedik adóévben vagy azt megelőzően foglalkoztatási kedvezmény címén érvényesített
összeg,

bb) szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás miatti szabadság, betegség miatti
keresőképtelenség, katonai szolgálat teljesítése, büntetés-végrehajtás vagy a foglalkoztatott
halála esetén az esemény bekövetkezésének adóévében és az azt követő adóévben a bevezető
rendelkezésben említettek szerint kiszámított összeg nem növeli a vállalkozói tevékenység
adóévének eredményét, ha az nem haladja meg az adóév első napján érvényes havi
minimálbér összegét,

bc) az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének adóévében (kivéve, ha annak oka
cselekvőképességének elvesztése, vagy halála) a foglalkoztatási kedvezmény címén
érvényesített összeg 1,2-szeresének az a része, amelyet - a ba)-bb) alpontban említettek
kivételével - az átlagos állományi létszám csökkenése miatt még nem számolt el az egyéni
vállalkozói tevékenység adóévi eredményének növeléseként ;

c) az egyéni cég átalakulásának adóévében a jogutód végleges átalakulási
vagyonmérlegében a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint kimutatott pozitív
összevont átértékelési különbözet ;

d) az átalányadózás adóévét követő adóévben az átalányadózás első adóévét megelőző
adóévre a meglévő készleteivel összefüggésben, a megszűnésére irányadó szabályok szerint
megállapított összeg .

(8) A (3) bekezdés j) pontjában és a (7) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések
alkalmazásában

a) az adóévi átlagos állományi létszámot az egyes munkavállalók munkaviszonyának
kezdetétől annak megszűnéséig eltelt naptári napok összegével, majd ezen összegnek az
adóév napjainak számával történő elosztásával, két tizedesre kerekítve kell meghatározni, de a
számításnál figyelmen kívül kell hagyni

aa) azt a munkavállalót, aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az
egyéni vállalkozó - a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott -
kapcsolt vállalkozásával munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy
személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát,

ab) a szülési szabadság, a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság, a betegség miatti 30
napon túli keresőképtelenség, a sorkatonai szolgálat teljesítése, a büntetés-végrehajtás naptári
napjainak számát ;

b) a minimálbér évesített összege a minimálbér tizenkétszerese, az egyéni vállalkozói
jogállását az adóévben megszerző, vagy elvesztő (megszüntető) egyéni vállalkozó esetében a
minimálbér tizenkétszerese 365-öd részének és az egyéni vállalkozói jogállás adóévi naptári
napjainak a szorzata.

23/C . § (1) Ha az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem adóévi összege
negatív (elhatárolt veszteség), akkor ezzel az összeggel az egyéni vállalkozó a (2)-(6)
bekezdésben foglaltak szerint jogosult más adóév egyéni vállalkozói tevékenységből
származó jövedelmének megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi
eredményét csökkenteni . Az egyéni vállalkozói tevékenység adóévi eredménye az elhatárolt
veszteség összegével legfeljebb olyan mértékig csökkenthető, hogy - az egyéni vállalkozói
tevékenység adóévi eredményét módosító (növelő, csökkentő) egyéb jogcímek alapján
elszámolt összegek figyelembe vételét követően - az egyéni vállalkozói tevékenységből
származó jövedelem ne váljon negatívvá .

(2) Az egyéni vállalkozó az elhatárolt veszteséget bármely, a keletkezését követő adóév
(de legkésőbb az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének adóéve) egyéni vállalkozói
tevékenységből származó jövedelmének (ideértve az önellenőrzés, adóellenőrzés során feltárt



12

jövedelmet is) megállapításakor jogosult - a döntése szerinti megosztásban - elszámolni. Az
egyéni vállalkozó tevékenységének időszaka alatt keletkezett elhatárolt veszteséget özvegye
vagy örököse az egyéni vállalkozóra irányadó rendelkezések szerint számolhatja el, ha az
elhunyt magánszemély tevékenységét folytatja, feltéve, hogy a tevékenység folytatásának
szándékát három hónapon belül bejelentette az adóhatóságnak .

(3) Az adóév elhatárolt veszteségét a más adóév(ek)ről áthozott elhatárolt veszteség
figyelembevétele nélkül kell megállapítani . Az elhatárolt veszteségek elszámolásánál a
keletkezésük sorrendjét kell követni .

(4) Az adóévben mezőgazdasági tevékenységet (is) végző egyéni vállalkozó az adóévben
elhatárolt veszteségét - a (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - az adóévet megelőző két
adóévre visszamenőlegesen is rendezheti adóbevallásának önellenőrzésével . Ilyenkor a
megelözö két adóév egyikében vagy mindkettőben megszerzett egyéni vállalkozói
tevékenységből származó jövedelmét (ideértve az önellenőrzés során feltárt jövedelmet is)
csökkentheti választása szerinti mértékben, de a megelözö két adóévre együttesen is
legfeljebb az adóévben keletkezett elhatárolt veszteség összegével . Ha az egyéni vállalkozó az
említett lehetőséggel nem él, vagy elhatárolt veszteségének csak egy részét számolja el a
megelözö két adóévre, az elhatárolt veszteség fennmaradó részére a (2) bekezdés
rendelkezéseit alkalmazhatja.

(5) Az (1) bekezdés rendelkezése az egyéni vállalkozói jogállás megszerzésének évét
követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteségre az
adóhatóság engedélye alapján alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó

a) adóévben megszerzett egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételének
(bevételeinek) összege nem éri el az adóévi egyéni vállalkozói jövedelem megállapításánál
elszámolt egyéni vállalkozói költség(ek) 50 százalékát, vagy

b) egyéni vállalkozói tevékenysége alapján az adóévet megelözö két adóévben is
veszteséget határolt el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet az adóévre vonatkozó bevallás,
önellenőrzés esetén az önellenőrzési lap benyújtásával egyidejűleg, ellenőrzés esetén a
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, felügyeleti intézkedés vagy az
adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése esetén az eljárás jogerős
befejezését követő 15 napon belül kell benyújtani ; e határidő elmulasztása esetén igazolási
kérelem előterjesztésének nincs helye . Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha
megállapítható, hogy az elhatárolt veszteség elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett, vagy
ha az egyéni vállalkozó a veszteség elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben tőle elvárható . Ha az adóhatóság a kérelmet az előírt határidőn belül nem
utasítja el, a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni .

23/D . § (1) Az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhatja, hogy adóévi vállalkozói
tevékenységből származó jövedelmét - a vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó
rendelkezések alkalmazása helyett - az átalányadózásra irányadó rendelkezések szerint
állapítja meg, feltéve, hogy

a) egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételének (bevételeinek) összege az
adóévben a 8 millió forintot, ha a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenysége az
adóévet megelözö adóév egészében kizárólag az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi
tevékenység, a 40 millió forintot, nem haladja meg ; az egyéni vállalkozói jogállását az
adóévben megszerző egyéni vállalkozónál azonban az említett bevételi értékhatárt a jogállás
adóévi fennállása napjaival arányosan kell figyelembe venni ;
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b) nem áll munkaviszonyban;
c) az egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételének (bevételeinek) összege az

adóévet megelőző adóévben a 8 millió forintot, ha a vállalkozói igazolványban feltüntetett
tevékenysége az adóévet megelőző adóév egészében kizárólag az üzletek működéséről és a
belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti
kiskereskedelmi tevékenység, a 40 millió forintot, nem haladta meg ; e rendelkezést azonban
az egyéni vállalkozói jogállását az adóévben megszerző egyéni vállalkozónál nem kell
figyelembe venni .

(2) Az átalányadózásra irányadó rendelkezések addig alkalmazhatók, ameddig az
adóévben az egyéni vállalkozó adóévben megszerzett, egyéni vállalkozói tevékenységből
származó bevételének (bevételeinek) összege nem haladja meg az (1) bekezdés a) pontja
szerinti értékhatárt és a magánszemély nem áll munkaviszonyban . Az átalányadózásra
irányadó rendelkezéseket az egyéni vállalkozó nem alkalmazhatja arra az adóévre, amelyben
számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét elmulasztotta, ha ennek következtében terhére az
adóhatóság, jogerős határozatában, mulasztási bírságot szabott ki .

(3) Az átalányadózásra irányadó rendelkezések alkalmazásakor az egyéni vállalkozói
jövedelem az adóévben megszerzett egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel(ek)
összege, csökkentve annak

a) 93 százalékával (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülő magánszemély esetében 91 százalékával), ha

aa) a magánszemély az adóévben kizárólag az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi
tevékenységnek minősülő egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, valamint

ab) egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag a (4) bekezdésben
meghatározott üzletek működtetésére terjed ki ;

b) 87 százalékával (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülő magánszemély esetében 83 százalékával), ha a magánszemély az
adóévben kizárólag az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységnek minősülő egyéni
vállalkozói tevékenységet folytat, de nem tartozik az a) pont hatálya alá ;

c) 80 százalékával (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülő magánszemély esetében 75 százalékával), ha a magánszemély az
adóévben

	

kizárólag

	

az

	

(5)

	

bekezdésben

	

foglaltaknak

	

megfelelő
- valamint, esetleg, az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységnek minősülő -
egyéni vállalkozói tevékenységet folytat ;

d) 40 százalékával (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülő magánszemély esetében 25 százalékával) az a)-c) pontban nem említett
esetben.
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(5) A (3) bekezdés c) pontjában említett tevékenységek a következők :

(6) Ha az adóév folyamán az egyéni vállalkozói tevékenység olyan módon változik meg,
hogy a korábban alkalmazott, a (3) bekezdés szerinti költséghányad az egyéni vállalkozót már
nem illeti meg, akkor a változás időpontjában az adóév első napjára visszamenőlegesen
köteles áttérni a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. Az
egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmét akkor is a
magasabb költséghányad szerint állapítja meg, ha csak az adóév egy részében minősül
kiegészítő tevékenységet folytatónak .

(7) Ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó
rendelkezések alkalmazásáról a következő adóévtől az átalányadózásra irányadó
rendelkezések alkalmazására tér át, akkor az áttérés adóévét megelőz adóé utolsó napjára

Megnevezés Besorolás
a) növénytermelési szolgáltatás,

kivéve : bérmunkában végzett
SZJ 01 .41

b) állattenyésztési szolgáltatás,
kivéve: bérmunkában végzett

SZJ 01 .42

c) vadgazdálkodás,
kivéve: bérmunkában végzett

SZJ 01 .50

d) erdőgazdálkodási szolgáltatás,
kivéve: bérmunkában végzett

SZJ 02.02

e) halászat,
kivéve: bérmunkában végzett

SZJ 05.01

haltenyésztés,
kivéve: bérmunkában végzett

SZJ 05.02

g) feldolgozóipar,
kivéve :
- kiadói tevékenység,
- egyéb sokszorosítás,
- bérmunkában végzett

SZJ D

SZJ 22 .1
SZJ 22 .3

h) építőipar SZJ 45
i) gépjárműjavítás SZJ 50 .20
j) fogyasztási cikkjavítása SZJ 52 .7
k) taxiszolgáltatás SZJ 60 .22 .1
1) közúti teherszállítás SZJ 60 .24

M) irodagép-, számítógép-javítás SZJ 72 .50
n) fényképészet SZJ 74 .81
o) textil-, szőrmemosás, -tisztítás SZJ 93 .01
P) fodrászat, szépségápolás SZJ 93 .02
q) hobbiállat-gondozás SZJ 93 .05.11
r) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának

feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelem, vendéglátás
s) ipari és mezőgazdasági termék-előállítás, építőipari kivitelezés

Megnevezés Üzletköri
jelzőszám

a) élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 1111-1114 ;
b) zöldség- és gyümölcsüzlet 1210;
C) hús-, húskészítmény-, baromfiüzlet 1220;
d) hal- és halkészítmény-üzlet 1230 ;
e) kenyér- és pékáruüzlet 1240;
f) gyógyhatású készítmények szaküzlete 1290 ;
g) festékek és lakkok üzlete 1362 ;
h) vegyi áruk üzlete 1410 ;
i) mezőgazdasági, méhészeti üzlet 1607 .
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köteles megállapítani az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésére irányadó szabályok
szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét . E bevétel összege, ha korábban nem tér
át a vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó rendelkezések alkalmazásával, az egyéni
vállalkozói jogállás megszűnésének adóévében megszerzett egyéni vállalkozói
tevékenységből származó bevételnek minősül, amelyet azonban az átalányadózásra jogosító
bevételi összeghatár meghatározásánál nem kell figyelembe venni .

(8) Átalányadózás esetében költségként elszámoltnak kell tekinteni az adóévben az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatása érdekében teljesített, vállalkozói tételes költségelszámolás
esetén az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem megállapításánál
költségként elszámolható minden kiadást (ide nem értve az olyan költséget, amelynek
fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított támogatás
szolgál), továbbá a nem anyagi javaknak és a tárgyi eszközöknek a 11 . számú melléklet
rendelkezései szerint kiszámított értékcsökkenési leírását . Átalányadózás esetében a megelőző
bármely adóévben keletkezett elhatárolt veszteség(ek) összegéből adóévenként 20-20
százalékot elszámoltnak kell tekinteni ."

9. § Az Szja tv. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„29. § (1) Összevont adóalap a magánszemély által az adóévben megszerzett valamennyi
bevallási kötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéni vállalkozói
tevékenységből származó jövedelem, nem önálló tevékenységből származó jövedelem és
egyéb jövedelem összege .

(2) Az (1) bekezdésben említett, külföldről származó jövedelem - törvénnyel vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés és viszonosság hiányában, vagy ha a
külföldről származó jövedelemnek az adó kiszámításánál történő figyelembe vételét
nemzetközi szerződés, illetve viszonosság lehetővé teszi - az összevont adóalap részét képezi .
A nemzetközi szerződés rendelkezése, illetve viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban
az adó alól mentesített jövedelem összegét e törvény rendelkezései szerint kell megállapítani .
A mentesített jövedelem alapjául szolgáló bevétel és más bevétel megszerzését egyaránt
szolgáló, e törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál a bevétel
csökkentéseként elszámolható költsége(ke)t, valamint a mentesített jövedelem és más
jövedelem megállapításánál e törvény rendelkezései szerint a bevétel összegét módosító más
tételeket a mentesített jövedelem alapjául szolgáló bevételnek az összes érintett bevételhez
viszonyított aránya szerinti megosztásnak megfelelően lehet a mentesített jövedelem
összegének megállapításánál figyelembe venni .

(3) Családi jövedelemadózás esetében az összevont adóalap - az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően - a bármely kedvezményezett családtag által az adóévben megszerzett,
az (1) bekezdésben említett jövedelem (jövedelmek) - ideértve a kedvezményezett családtag
által megszerzett, családi jövedelemadózás hiányában bevallási kötelezettség alá nem eső
adóterhet nem viselő járandóságo(ka)t is - összege, osztva a (4) bekezdés szerint kiszámított
tényezővel (családi összevont adóalap) . A családi összevont adóalap megállapításakor a
bármely kedvezményezett családtag által megszerzett, külföldről származó, az (1)
bekezdésben említett jövedelem a (2) bekezdés rendelkezései szerint képezi az összevont
adóalap részét .

(4) A (3) bekezdésben említett tényező a kedvezményezett családtagok száma."



10. § Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„30. § Az adó mértéke, ha az összevont adóalap összege
a) 0 -1 800 000 forint :

	

18 százalék ;
b) 1 800 001- 6 600 000 forint :

324 000 forint és az 1 800 000 forinton felüli rész

	

36 százaléka ;
c) 6 600 001- 12 000 000 forint:

2 052 000 forint és a 6 600 000 forinton felüli rész

	

44 százaléka ;
d) a 12 000 000 forintot meghaladja :

4 428 000 forint és a 12 000 000 forinton felüli rész

	

48 százaléka ."

11. § Az Szja tv. 31 . §-a előtti cím és 31 . §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„A számított adó, az adótábla átlagos adókulcsa és az összevont adóalap adója
„31 . § (1) A számított adó az összevont adóalap után az adótábla szerint megállapított adó .

Az adótábla átlagos adókulcsa a számított adó, osztva az összevont adóalappal ; e hányadost
két tizedesjegyre kerekítve kell megállapítani .

(2) Családi jövedelemadózás esetében a számított adó - az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően - a családi összevont adóalapra az adótábla szerint megállapított adó, szorozva a
családi összevont adóalap megállapításánál az összevont adóalap osztójaként figyelembe vett
tényezővel. Családi jövedelemadózás esetében az adótábla átlagos adókulcsa a számított adó,
osztva a családi összevont adóalap összegével és szorozva a családi összevont adóalap
megállapításánál az összevont adóalap osztójaként figyelembe vett tényezővel ; e hányadost
két tizedesjegyre kerekítve kell megállapítani .

(3) Az összevont adóalap adója az (1)-(2) bekezdés szerinti számított adóból a külföldön
megfizetett adó beszámított összegének, az adójóváírásnak, az adóterhet nem viselő
járandóságok adójának és a családi adójóváírásnak - együttesen is legfeljebb az (1)-(2)
bekezdés szerinti számított adó összegéig terjedő - levonásával megállapított rész ."

12. § Az Szja tv. 33 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„33. § (1) Ha a magánszemély által az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá

eső jövedelem (jövedelmek) összege nem haladja meg az 1 500 000 forintot (a jogosultsági
határt), a számított adót adójóváírás csökkenti, amely a magánszemély által az adóévben
megszerzett bér 9 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 6210 forint .

(2) Ha a magánszemély által az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá eső
jövedelem (jövedelmek) összege meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el az 1914 000
forintot, akkor a számított adót csökkentő adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés szerint
kiszámított összegnek az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá eső jövedelem
(jövedelmek) összegéből a jogosultsági határt meghaladó rész 18 százalékával .

(3) Az adójóváírásra irányadó rendelkezések alkalmazásakor jogosultsági hónapnak az a
hónap számít, amelyre a magánszemélyt bér illette meg . Egy hónap ugyanannál a
magánszemélynél csak egyszer vehető számításba jogosultsági hónapként, és egy adóévben
legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe .

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultsági határ megállapításakor a külön adózó
jövedelmek közül nem kell figyelembe venni az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából
származó jövedelem adóévben megszerzett összegét .

16
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(5) Családi jövedelemadózás esetében a kedvezményezett családtagokat együttesen az
adóévre megillető adójóváírás egyenlő az (1)-(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával az
egyes kedvezményezett családtagokat az adóévre családi jövedelemadózás hiányában külön-
külön megillető - az általuk megszerzett jövedelem és jogosultsági hónapjaik száma
figyelembevételével megállapított - adójóváírás(ok) összegével ."

13. § Az Szja tv. 34. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel, és egyidejűleg a jelenlegi
(2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul :

„(2) Családi jövedelemadózás esetében a számított adót - az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően - csökkenti az adóévi családi összevont adóalap megállapításánál figyelembe vett
adóterhet nem viselő járandóság(ok) összegének és a családi összevont adóalap
megállapításánál az összevont adóalap osztójaként figyelembe vett tényezőnek a hányadosára
az adótábla szerint kiszámított adónak és a családi összevont adóalap megállapításánál az
összevont adóalap osztójaként figyelembe vett tényezőnek a szorzata ."

14. § Az Szja tv. VII. fejezete kiegészül a következő címmel és a cím utáni 34/A . §-sal :

„ Családi adójóváírás

34/A . § (1) Az adóév utolsó napján kedvezményezett családtagnak minősülő
magánszemélynél - függetlenül attól, hogy az adóévre a családi jövedelemadózásra irányadó
rendelkezéseket alkalmazza, vagy nem - a számított adót csökkenti a kedvezményezett
családtagjának minősülő minden kedvezményezett eltartott után az összevont adóalap
összegének 9 százaléka, de kedvezményezett családtagnak minősülő kedvezményezett
eltartottanként legfeljebb 59 400 forint.

(2) Családi jövedelemadózás esetében a kedvezményezett családtagokat együttesen az
adóévre megillető családi adójóváírás egyenlő az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával az
egyes kedvezményezett családtagokat az adóévre családi jövedelemadózás hiányában külön-
külön megillető családi adójóváírás(ok) összegével ."

15. § Az Szja tv. kiegészül a következő címmel és a cím utáni 43/A . §-sal:

„ Kisvállalkozások adókedvezménye

43/A . § (1) A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó
napján 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a 2000 . december
31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához
pénzügyi intézménytől igénybe vett és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a
felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt is) kamata után adókedvezményt
vehet igénybe .

(2) Az adókedvezmény az (1) bekezdésben meghatározott hitelre fizetett kamat adóévi
egyéni vállalkozói költségként elszámolt összegének 40 százaléka, de legfeljebb adóévenként
6 millió forint, és legfeljebb az adóévben megszerzett egyéni vállalkozói tevékenységből
származó jövedelem összege és az adótábla átlagos adókulcsa szorzatának 70 százaléka .

(3) Az egyéni vállalkozó által az adóévben az (1)-(2) bekezdés szerint érvényesített
adókedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor az
adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül .

(4) Az egyéni vállalkozó az adókedvezményt abban az adóévben - utoljára abban az
adóévben, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie - veheti igénybe,
amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel .
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(5) Az egyéni vállalkozó az (1)-(2) bekezdés szerint igénybe vett adókedvezményt köteles
késedelmi pótlékkal növelten visszafizetni, ha

a) a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi
üzembe, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás
következtében maradt el ;

b) a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy azt kővető három évben
elidegeníti ;

c) egyéni vállalkozói jogállása a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven
belül, még a beruházás üzembe helyezését megelőzően, vagy a beruházás üzembe helyezését
követően, az üzembe helyezés adóévében vagy az azt követő három évben megszűnik
(kivéve, ha annak oka a cselekvőképességének elvesztése, vagy a halála) ."

16. § Az Szja tv. 44. §-a és a § előtti cím helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények érvényesítésének közös szabályai

44. § (1) A magánszemély által érvényesíthető, az összevont adóalap adóját a 35-43 . §
szerint csökkentő kedvezmény(ek) összege nem haladhatja meg sem az összevont adóalap
adóját, sem a 150 000 forintot .

(2) Családi jövedelemadózás esetében az adóévben bevallási kötelezettség alá eső
jövedelmet szerző kedvezményezett családtag(ok) minden olyan, az összevont adóalap adóját
a 35-43 . § szerint csökkentő kedvezményt érvényesíthet(nek), amelynek érvényesítésére
családi jövedelemadózás hiányában e törvény rendelkezései szerint, önadózás esetében, az
adóévre vonatkozóan bármelyikük önállóan jogosult lenne. Ha ugyanarra a kedvezményre -
eltérő ténybeli alapon - közülük többen is önállóan lennének jogosultak, akkor e
kedvezményt az összes jogosultat külön-külön megillető kedvezmény összegének
megfelelően érvényesíthetik a közös adóbevallásban .

(3) Családi jövedelemadózás esetében az adóévben bevallási kötelezettség alá eső
jövedelmet szerző kedvezményezett családtag(ok) által (együttesen) érvényesíthető, az
összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény(ek) összege - az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően - nem haladhatja meg sem az összevont adóalap adóját, sem az (1)
bekezdés szerinti összeghatár és a családi összevont adóalap megállapításánál az összevont
adóalap osztójaként figyelembe vett tényező szorzatát ."

17. § Az Szja tv. 44/A . §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel :

„(7) Családi jövedelemadózás esetén, ha az adóbevallás benyújtására csak az egyik
kedvezményezett családtag köteles, akkor ő az összevont adóalap adójának az
adókedvezmények levonása után fennmaradó részéről az (1)-(6) bekezdés rendelkezései
szerint rendelkezhet . Ha az adóbevallás benyújtására több kedvezményezett családtag
közösen köteles, ők az összevont adóalap adójának az adókedvezmények levonása után
fennmaradó részéről a közös adóbevallásban az (1)-(6) bekezdés rendelkezései szerint, de a
következő eltérések figyelembe vételével rendelkezhetnek :

a) az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat szerinti összeget a közös adóbevallásban az
adóbevallást benyújtó egyes kedvezményezett családtagokra külön-külön, az (1), (3) és (4)
bekezdésben foglaltak szerint kell meghatározni ;

b) az a) pont szerint, magánszemélyenként meghatározott összegeknek a közös
adóbevallásban feltüntetett, átutalandó együttes összegét az adóhatóság - egy összegben, vagy
az adóbevallást benyújtó kedvezményezett családtagok által a közös adóbevallásban
együttesen tett nyilatkozat szerinti megosztásban - a (2) vagy (5) bekezdés szerint, akkor
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utalja el, ha az utalás feltételei az adóbevallást benyújtó minden kedvezményezett családtag
esetében teljesülnek;

c) a nem önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál vezetett egyéni számla javára teljesített
utalás összege nem haladhatja meg az(oka)t az adóbevallást benyújtó kedvezményezett
családtago(ka)t megillető összeget, aki(k) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a
joggyakorlás időpontjában nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagja(i) ."

18 . § Az Szja tv. 448. §-a kiegészül a következő (12) bekezdéssel :

„(12) Családi jövedelemadózás esetén, ha az adóbevallás benyújtására csak az egyik
kedvezményezett családtag köteles, akkor ő az összevont adóalap adójának az
adókedvezmények levonása után fennmaradó részéről az (1), (3)-(7) bekezdés rendelkezései
szerint rendelkezhet . Ha az adóbevallás benyújtására több kedvezményezett családtag
közösen kőteles, ők az összevont adóalap adójának az adókedvezmények levonása után
fennmaradó részéről a közös adóbevallásban az (1), (3)-(7) bekezdés rendelkezései szerint, de
a következő eltérések figyelembe vételével rendelkezhetnek :

a) a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti összeget a közös adóbevallásban az
adóbevallást benyújtó egyes kedvezményezett családtagokra külön-külön, az (1), (3)-(7)
bekezdésben foglaltak szerint kell meghatározni ;

b) az a) pont szerint, magánszemélyenként meghatározott összegeknek a közös
adóbevallásban feltüntetett, átutalandó együttes összegét az adóhatóság - egy összegben, vagy
az adóbevallást benyújtó kedvezményezett családtagok által a közös adóbevallásban
együttesen tett nyilatkozat szerinti megosztásban - a (2) bekezdés szerint, akkor utalja el, ha
az utalás feltételei az adóbevallást benyújtó minden kedvezményezett családtag esetében
teljesülnek ."

19. § Az Szja tv. 44/C. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel :

„(3) Az adóhatóság a családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közösen
benyújtott adóbevallás esetében az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek értelemszerű
alkalmazásával, az összevont adóalap adójából az adókedvezmények levonása után
fennmaradó, a közös adóbevallásban feltüntetett részt korlátként figyelembe véve, jár el . Ha
az önellenőrzés vagy az utólagos adómegállapítós következtében a korlátként említett rész oly
mértékben lecsökken, hogy már nem éri el az átutalt összeget, az így keletkező különbözet
megfizetésére az adóhatóság a közös bevallást benyújtó kedvezményezett családtagokat (vagy
közülük többeket) határozatával - egyetemlegesség címén - együttesen is kötelezheti."

20 . § Az Szja tv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„45. § (1) A magánszemély külön törvényben meghatározott szabályok szerint jogosult az
általa megjelölt, a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő jogosult(ak)
javára rendelkezni az összevont adóalapja adójából az adókedvezmények, valamint az
önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti
átutalás(ok) levonásával megállapított különbözetnek (befizetett adónak) a külön törvény
rendelkezései szerint megállapított részéről .

(2) Családi jövedelemadózás esetében a közös adóbevallást benyújtó kedvezményezett
családtagok az (1) bekezdés szerinti jogukat együttesen, a külön törvény rendelkezéseinek
megfelelően gyakorolják az összevont adóalapnak a közös adóbevallásban megállapított
adójából az adókedvezmények, valamint az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a
nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalás(ok) levonásával megállapított
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különbözetnek (befizetett adónak) a külön törvény rendelkezései szerint megállapított része
tekintetében.

(3) A fizetendő adó (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint megállapított részének
átutalásáról az állami adóhatóság a külön törvényben meghatározott szabályok szerint
gondoskodik."

21. § (1) Az Szja tv. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A munkáltató, a bér kifizetője a munkaviszonyból származó rendszeres bevételt
terhelő adóelőleg megállapítása érdekében kiszámítja az adott havi rendszeres bevétel alapján
meghatározott adóelőleg-alap tizenkétszeresére az adótábla szerint várható számított adó
egytizenketted részét. A magánszemély által a kifizetést (juttatást) megelőzően tett, a (13)-
(14) bekezdés szerinti külön nyilatkozat esetében a munkáltató, a bér kifizetője a
munkaviszonyból származó rendszeres bevételt terhelő adóelőleg megállapítása érdekében
kiszámítja a magánszemély által a külön nyilatkozatban feltüntetett számított havi adóelőleg-
alap és tényező hányadosának tizenkétszeresére az adótábla szerint várható számított adó
egytizenketted részének és a nyilatkozatban feltüntetett tényezőnek a szorzatát. Ha a
magánszemély külön nyilatkozatában adóterhet nem viselő járandóságot is feltüntetett, akkor
az adóelőleg megállapításánál a munkáltató, a bér kifizetője a (2) bekezdés b) pontja szerint
jár el . Munkaviszonyból származó rendszeres bevétel minden olyan nem önálló
tevékenységből származó bevétel, amely a magánszemélyt munkaviszonyára tekintettel vagy
azzal összefüggésben a kifizetés (juttatás) időpontjában hatályos jogszabály vagy szerződés
alapján havonta illeti meg ."

(2) Az Szja tv. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ha a magánszemély a munkaviszonyból származó rendszeres bevétel mellett
adóterhet nem viselő járandóságo(ka)t is szerez a munkáltatótól, a bér kifizetőjétől vagy az
adóterhet nem viselő járandóság(ok) havi összegéről nyilatkozik a munkáltató, a bér kifizetője
részére, akkor a munkáltató, a bér kifizetője - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a
rendszeres bevételt terhelő adóelőleg megállapítása érdekében,

a) ha a magánszemély nem tesz a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés
szerinti külön nyilatkozatot, akkor

aa) kiszámítja az adott havi rendszeres bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap és az
adott havi adóterhet nem viselő járandóság(ok) összegének tizenkétszeresére az adótábla
szerint várható számított adót, majd

ab) az aa) alpont szerinti várható számított adóból levonja az adott havi adóterhet nem
viselő járandóság(ok) tizenkétszeresére az adótábla szerint kiszámított adót, és

ac) az ab) alpont szerinti különbséget elosztja tizenkettővel ;
b) ha a magánszemély a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés szerinti

külön nyilatkozatot tesz, akkor
ba) kiszámítja a magánszemély által a külön nyilatkozatban feltüntetett számított havi

adóelőleg-alap és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező hányadosának tizenkétszeresére
az adótábla szerint várható számított adó és a nyilatkozatban feltüntetett tényező szorzatát,
majd

bb) a ba) alpont szerint kiszámított szorzatból levonja a nyilatkozatban feltüntetett
adóterhet nem viselő járandóság(ok) és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező
hányadosának tizenkétszeresére az adótábla szerint kiszámított adó és a külön nyilatkozatban
feltüntetett tényező szorzatát, és

bc) a bb) alpont szerinti különbséget elosztja tizenkettővel ."
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(3) Az Szja tv. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A munkáltató, a bér kifizetője az általa kifizetett (juttatott) munkaviszonyból
származó nem rendszeres bevételt terhelő adóelőleg megállapítása érdekében

a) ha a magánszemély nem tesz a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés
szerinti külön nyilatkozatot, akkor

aa) a megelőző egész havi munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapján
meghatározott adóelőleg-alap tizenkétszereséhez hozzáadja a nem rendszeres bevétel alapján
meghatározott adóelőleg-alapot, majd

ab) az aa) alpont szerinti összegre kiszámítja az adótábla szerint várható számított adót, és
ac) az ab) alpont szerinti várható számított adóból levonja a megelőző egész havi

munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap
tizenkétszeresére az adótábla szerint várható számított adót ;

b) ha a magánszemély a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés szerinti
külön nyilatkozatot tesz, akkor

ba) a magánszemély által a külön nyilatkozatban feltüntetett számított havi adóelőleg-alap
és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező hányadosának tizenkétszereséhez hozzáadja a
nem rendszeres bevétel alapján megállapított adóelőleg-alap és a külön nyilatkozatban
feltüntetett tényező hányadosát, majd

bb) kiszámítja a ba) alpont szerinti összegre az adótábla szerint várható számított adó és a
külön nyilatkozatban feltüntetett tényező szorzatát, valamint

bc) kiszámítja a magánszemély által a külön nyilatkozatban feltüntetett számított havi
adóelőleg-alap és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező hányadosának tizenkétszeresére
az adótábla szerint várható számított adó és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező
szorzatát, és

bd) a bb) alpont szerinti szorzatból levonja a bc) szerinti szorzatot,
be) a bd) szerinti különbözetet elosztja a külön nyilatkozatban feltüntetett tényezővel .
Munkaviszonyból származó nem rendszeres bevétel minden olyan nem önálló

tevékenységből származó bevétel, amely a magánszemélyt munkaviszonyára tekintettel vagy
azzal összefüggésben illeti meg, de nem minősül munkaviszonyból származó rendszeres
bevételnek (e körbe tartozik különösen a tizenharmadik havi illetmény, valamint a nem
havonta elszámolt jutalom, prémium, a szabadságmegváltás és az üdülési hozzájárulás) ."

(4) Az Szja tv. 48 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Ha a magánszemély a munkaviszonyból származó nem rendszeres bevétel mellett
adóterhet nem viselő járandóságo(ka)t is szerez a munkáltatótól, a bér kifizetőjétől vagy
adóterhet nem viselő járandóság(ok) havi összegéről nyilatkozik a munkáltató, a bér kifizetője
részére, akkor a munkáltató, a bér kifizetője - az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a
nem rendszeres bevételt terhelő adóelőleg megállapítása érdekében,

a) ha a magánszemély nem tesz a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés
szerinti külön nyilatkozatot, akkor

aa) a megelőző egész havi munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapján
meghatározott adóelőleg-alap és a megelőző havi adóterhet nem viselő járandóság(ok)
összegének tizenkétszereséhez hozzáadja a nem rendszeres bevétel alapján meghatározott
adóelőleg-alapot, majd

ab) az aa) alpont szerinti megemelt összegre kiszámítja az adótábla szerint várható
számított adót, és
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ac) az ab) pont szerinti várható számított adóból levonja a megelőző egész havi
munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap és a
megelőző havi adóterhet nem viselő járandóság(ok) ősszegének tizenkétszeresére az adótábla
szerint várható számított adót ;

b) ha a magánszemély a kifizetést (juttatást) megelőzően a (13)-(14) bekezdés szerinti
külön nyilatkozatot tesz, akkor

ba) kiszámítja a magánszemély által a külön nyilatkozatban feltüntetett számított havi
adóelőleg-alap és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező hányadosának
tizenkétszeresének,valamint a nem rendszeres bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap
és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező hányadosának az összegét, majd

bb) a ba) alpont szerinti összegre kiszámítja az adótábla szerint várható számított adó és a
külön nyilatkozatban feltüntetett tényező szorzatát, és

bc) a bb) alpont szerinti szorzatból levonja a magánszemély által a külön nyilatkozatban
feltüntetett számított havi adóelőleg-alap és a külön nyilatkozatban feltüntetett tényező
hányadosának tizenkétszeresére az adótábla szerint várható számított adó és a külön
nyilatkozatban feltüntetett tényező szorzatát, végül

bd) kiszámítja a bc) alpont szerinti különbség és a külön nyilatkozatban feltüntetett
tényező hányadosát .

(5) Az Szja tv. 48. §-a (12) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
és egyidejűleg a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki :

/A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál az (1)-(10) bekezdés rendelkezései szerint
kiszámított összeget csökkenti .-1

„a) a magánszemély által legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában tett nyilatkozat
alapján a havi adójóváírás, amely- figyelemmel az adójóváírásra irányadó rendelkezésekre is
- az adott havi bér(ek) összegének 9 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb 6210
forint, feltéve, hogy a munkáltató, a kifizető által az adóévre kifizetett (juttatott) bevételek
alapján

	

meghatározott

	

adóelőleg-alapok

	

összege
- az adott kifizetést (juttatást) is figyelembe véve - nem haladta meg a jogosultsági határt ;

b) a havi családi adójóváírás, amely - figyelemmel a családi adójóváírásra irányadó
rendelkezésekre is - a munkáltató, a kifizető által kifizetett, az összevont adóalapba tartozó
jövedelem alapjául szolgáló bevételek) alapján meghatározott adóelőleg-alap(ok) összegének
9 százaléka, de kedvezményezett családtagonként és havonta legfeljebb 4950 forint, feltéve,
hogy a családi pótlékot a munkáltató, a kifizető folyósítja a magánszemély részére, vagy a
magánszemély - legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában tett, a (14) bekezdés szerinti -
nyilatkozatában kéri figyelembe vételét ;"

(6) Az Szja tv. 48. §-ának (13)-(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(13) Az (1)-(2) és (5)-(6) bekezdés szerinti külön nyilatkozat megtételére az a
magánszemély jogosult, aki - a külön nyilatkozat megtételének napján ismert feltételek
szerint - az adóévre vonatkozóan várhatóan jogosult lesz a családi jövedelemadózásra
irányadó rendelkezések alkalmazására. A magánszemély csak az adóévre várhatóan
adóbevallás benyújtására kötelezett más kedvezményezett családtagokkal közösen teheti meg
a nyilatkozatot, ha a családi adókedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor - a
nyilatkozat megtételének napján ismert feltételek szerint - a magánszemély várhatóan más
kedvezményezett családtagokkal közös adóbevallás benyújtására lesz kötelezett, ellenkező
esetben a magánszemély a nyilatkozatban tájékoztatja a munkáltatót, hogy egyedül jogosult a
külön nyilatkozat megtételére. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozatot tévő valamennyi
magánszemély nevét és adóazonosító jelét, valamint a számított havi adóelőleg-alap összegét,
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ebből külön kiemelve az adóterhet nem viselő járandóság(ok) összegét, továbbá a családi
összevont adóalap megállapításánál az összevont adóalap osztójaként e törvény rendelkezései
szerint majd - a nyilatkozattétel időpontjában ismert feltételek szerint - várhatóan figyelembe
vehető tényezőt. A számított havi adóelőleg-alap a külön nyilatkozatot tevő magánszemélyt az
adóévben megillető munkaviszonyból származó rendszeres bevétel havi összege alapján
megállapított adóelőleg-alap, növelve a magánszemélyt havonta megillető adóterhet nem
viselő járandóság(ok) havi összegével. Ha a külön nyilatkozatot több magánszemély közösen
teszi meg, akkor a számított havi adóelőleg-alap az e magánszemélyeket az adóévben
megillető munkaviszonyból származó rendszeres bevétel(ek) havi összege alapján
megállapított adóelőleg-alapok összege, növelve a közülük bárkit havonta megillető adóterhet
nem viselő járandóság(ok) havi összegével (összegeivel) .

(14) A (12) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megtételére az a magánszemély
jogosult, aki - a nyilatkozat megtételének napján ismert feltételek szerint - az adóév utolsó
napján várhatóan kedvezményezett családtagnak minősül, feltéve, hogy a nyilatkozattétel
napján legalább egy kedvezményezett családtagjának minősülő kedvezményezett eltartottal él
közös háztartásban. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozatot tévő magánszemély nevét és
adóazonosító jelét, valamint minden vele közös háztartásban élő kedvezményezett eltartott
azonosításához szükséges adatokat.

(15) A magánszemély az (1)-(2) és (5)-(6) bekezdés szerinti külön nyilatkozatot, valamint
a (8)-(9) és (12) bekezdés szerinti nyilatkozatokat az állami adóhatóság által a Magyar
Közlönyben közzétett formában és tartalommal teszi meg . A külön nyilatkozat, illetve a
nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul -
a nyilatkozattételre egyébként irányadó szabályok szerint - új nyilatkozatot tenni."

22. § (1) Az Szja tv. 49. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az adóelőleg alapja (az adóelőleg-alap) :
a) önálló tevékenységből származó bevétel esetében - a magánszemély döntése szerint -

vagy a bevételből e törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható
költség levonásával megállapított rész, vagy a bevétel 90 százaléka ;

b) őstermelői tevékenységnek minősülő önálló tevékenységből származó bevétel esetében
- az a) pontban foglaltaktól eltérően -, ha a mezőgazdasági őstermelő a tételes
költségelszámolásra irányadó rendelkezéseket alkalmazza, az adóévben a negyedév végéig
megszerzett összes őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján az erre egyébként
irányadó rendelkezések szerint - így különösen az adóévben a negyedév végéig felmerült
költségeket, az értékcsökkenési leírás időarányos részét és az őstermelői tevékenység révén
keletkezett elhatárolt veszteséget figyelembe véve - meghatározott őstermelői tevékenységből
származó jövedelem ;

c) őstermelői tevékenységnek minősülő önálló tevékenységből származó bevétel esetében
- az a) pontban foglaltaktól eltérően -, ha a mezőgazdasági őstermelő az átalányadózásra
irányadó rendelkezéseket alkalmazza, az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes
őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján az erre egyébként irányadó
rendelkezések szerint meghatározott őstermelői tevékenységből származó jövedelem ;

d) egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel esetében, ha az egyéni vállalkozó a
vállalkozói tételes költségelszámolásra irányadó rendelkezéseket alkalmazza, az adóévben a
negyedév végéig megszerzett összes egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel
alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint - így különösen az adóévben a
negyedév végéig felmerült vállalkozói költségeket, az értékcsökkenési leírás időarányos
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részét és az egyéni vállalkozói tevékenység révén keletkezett elhatárolt veszteséget is
figyelembe véve - meghatározott egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem ;

e) egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel esetében, ha az egyéni vállalkozó
az átalányadózásra irányadó rendelkezéseket alkalmazza, az adóévben a negyedév végéig
megszerzett összes egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel alapján az erre
egyébként irányadó rendelkezések szerint meghatározott egyéni vállalkozói tevékenységből
származó jövedelem ;

nem önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevétel, csökkentve a
bevételből a magánszemély által megfizetett, a szakszervezet által kiállított bizonylattal
igazolt szakszervezeti tagdíjjal ;

g) olyan bevétel esetében, amelynek összege az egyéb jövedelem megállapításakor az e
törvényben meghatározott értékkel (összeggel) csökkenthető, a bevételből ezen érték (összeg)
levonásával megállapított rész ;

h) az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevétel
(költségtérítés) esetében - az a), fi és g) pontban foglaltaktól eltérően - a bevételből az e
törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembevételével
meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege
(önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90
százaléka); önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a
magánszemély - az előző rendelkezések alkalmazása helyett - választhatja, hogy az adóelőleg
alapja a bevételből e törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható
költség levonásával megállapított rész ;

i) az a)-h) pontban nem említett bevétel esetében a bevétel ."

(2) Az Szja tv. 49. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(8) Az a magánszemély, aki - az adóelőleg megállapításának időpontjában ismert
feltételek szerint - az adóévre vonatkozóan várhatóan jogosult lesz a családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezések alkalmazására, választhatja, hogy - a (6)
bekezdésben foglaltak alkalmazása helyett - az adóév elejétől összesíti az adóévben általa
megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapokat . A magánszemély ezt
követően kiszámítja az adóelőleg-alapok összegének és a családi összevont adóalap
megállapításánál az összevont adóalap osztójaként e törvény rendelkezései szerint majd - az
adóelőleg megállapításának időpontjában ismert feltételek szerint - várhatóan figyelembe
vehető tényezőnek a hányadosát . Az adóelőleg az így meghatározott hányadosra az adótábla
szerint várható számított adó és az említett tényező szorzata, csökkentve az adóévben
megszerzett bevételek alapján a magánszemély által már megállapított adóelőleg(ek)
összegével .

	

Ha

	

a

	

magánszemély
- az adóelőleg megállapításánál ismert feltételek szerint - kedvezményezett családtagjával
(kedvezményezett családtagjaival) közös adóbevallás benyújtására lesz kötelezett, akkor az
adóelőleg megállapításánál - kivéve, ha az említett kedvezményezett családtag adóterhet nem
viselő járandóságot szerez - az előző rendelkezéseket alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy

a) nemcsak a saját maga, hanem az említett kedvezményezett családtagja(i) által a
negyedév végéig megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapokat is összesíti,
valamint

b) nemcsak a saját maga, hanem az említett kedvezményezett családtagja(i) által az a)
pontban említett bevételek alapján megállapított adóelőleg(ek) összegét is levonja az
adóelőleg negyedévre fizetendő összegének megállapításakor .
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(9) A (8) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő magánszemély, ha az adóévben
adóterhet nem viselő járandóságot is szerez, választhatja, hogy - a (7) bekezdésben foglaltak
alkalmazása helyett - az adóév elejétől összesíti az adóévben általa megszerzett bevételek
alapján meghatározott adóelőleg-alapokat, majd ehhez hozzáadja az adóterhet nem viselő
járandóság(ok) várható éves összegét . A magánszemély ezt követően kiszámítja az adóelőleg-
alapok megemelt összegének és a családi összevont adóalap megállapításánál az összevont
adóalap osztójaként e törvény rendelkezései szerint majd - az adóelőleg megállapításának
időpontjában ismert feltételek szerint - várhatóan figyelembe vehető tényezőnek a
hányadosát. Az adóelőleg az így meghatározott hányadosra az adótábla szerint várható
számított adó és az említett tényező szorzata, csökkentve az adóterhet nem viselő
járandóság(ok) várható összegéra az adótábla szerint meghatározott várható adó és az említett
tényező hányadosával, valamint az adóévben megszerzett bevételek alapján a magánszemély
által már megállapított adóelőleg(ek) összegével . Ha a magánszemély - az adóelőleg
megállapításánál ismert feltételek szerint - kedvezményezett családtagjával (kedvezményezett
családtagjaival) közös adóbevallás benyújtására lesz kötelezett, akkor az adóelőleg
megállapításánál az előző rendelkezéseket alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy

a) nemcsak a saját maga, hanem az említett kedvezményezett családtagja(i) által a
negyedév végéig megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapokat, valamint
az említett kedvezményezett családtagja(i) adóterhet nem viselő járandósága(i) várható éves
összegét is összesíti, valamint

b) nemcsak a saját maga, hanem az említett kedvezményezett családtagja(i) által az a)
pontban említett bevételek alapján megállapított adóelőleg(ek) összegét is levonja az
adóelőleg negyedévre fizetendő összegének megállapításakor ."

(3) Az Szja tv. 49. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10) A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál a (6)-(9) bekezdés rendelkezései
szerint kiszámított összeget csökkenti :

a) a negyedév utolsó napján ismert feltételek szerint az adóév utolsó napján várhatóan
kedvezményezett családtagnak minősülő magánszemélyt megillető családi adójóváírásnak,

b) a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély által a saját tagdíját kiegészítő összeg címén
befizetett - a tagság elfogadásáról szóló pénztári nyilatkozattal és a befizetésről a pénztár által
kiállított bizonylattal - igazolt összeg 30 százalékának,

c) a tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalék költséghányadot alkalmazó
mezőgazdasági őstermelőt megillető őstermelői kedvezménynek,

d) a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos
állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a személyi
kedvezménynek,

e) az egyéni vállalkozónál az általa a negyedév utolsó napjáig az adóévben megfizetett
kamat alapján őt megillető kisvállalkozói kedvezménynek

az adóévben az adóelőleg megállapításánál korábban még nem érvényesített összege,
azzal, hogy a fogyatékos állapot véglegessége esetén azt elegendő egyszer, annak
megállapítását követően igazolni ."
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11. Fejezet

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

23. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Szf tv.) 1 . §-ának (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) E törvény alkalmazásában befizetett adó az Szja tv. 45. §-a szerinti befizetett adónak
az adóbevallásban (ideértve a családi jövedelemadózás szerinti közös adóbevallást is), az
adóhatóság adatszolgáltatás során történő adómegállapítósakor, az adó családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerinti soron kívüli megállapításakor, vagy a
munkáltatói adómegállapítóskor megállapított összege, feltéve, hogy

a) az adómegállapítós során megállapított fizetendő adókülönbözet teljes összegének
megfizetése az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig megtörtént, vagy

b) az adómegállapítós során megállapított fizetendő adókülönbözetre (vagy annak egy
részére) az esedékességét megelőzően benyújtott kérelem alapján az állami adóhatóság
legfeljebb 12 hónapra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, valamint az
adókülönbözetet és késedelmi pótlékát - az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek
maradéktalanul eleget téve - hiánytalanul megfizették ."

(2) Az Szf tv. 1 . §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel :

„(4) A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyek e törvény szerinti nyilatkozattételi jogukat a közös adóbevallás
alapján megállapított, az Szja tv. 45. §-a szerint meghatározott befizetett adó tekintetében
kizárólag együttesen, a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint gyakorolhatják . Az adó családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerinti soron kívüli megállapítás esetén - az
adóhatóság határozatában megállapított, az Szja tv . 45 . §-a szerint meghatározott befizetett
adó tekintetében - a nyilatkozattételi jog az eljárást kezdeményező magánszemélyt, ha az
eljárást több magánszemély kezdeményezi, akkor e magánszemélyeket együttesen, a (2)-(3)
bekezdés rendelkezései szerint illeti meg ."

24. § Az Szf tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. § (1) Ha a magánszemély(ek) a befizetett adó e törvény szerint megállapított részéről
(részeiről) e törvény előírásainak megfelelően rendelkezett (rendelkeztek), akkor a teljesítés
szerinti összeg utólag - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem módosítható .

(2) Ha önellenőrzés, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítósának
vagy soron kívüli adómegállapítósának módosítása vagy utólagos adómegállapítós azt
eredményezi, hogy a befizetett adó módosított összege nem éri el a nyilatkozattétel alapjául
szolgáló összegét, és ennek következtében a nyilatkozat szerinti részének (részeinek) összege
legalább ezer forinttal csökken, akkor az állami adóhatóság

a) a befizetett adó módosított összege alapján e törvény rendelkezései szerint megállapított
rész(ek) átutalásáról gondoskodik, ha a nyilatkozat teljesítése még nem történt meg;

b) a nyilatkozat alapján teljesített összeg és a befizetett adó módosított összege alapján e
törvény rendelkezései szerint megállapított rész(ek) különbözetének megfizetésére a
magánszemélyt, illetve az adókötelezettségeiket a családi jövedelemadózásra irányadó
rendelkezések szerint telj esítő magánszemélyeket
- egyetemlegesség címén - együttesen kötelezi, ha a nyilatkozat teljesítése már megtörtént, ."
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25. § Az Szf tv. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Az állami adóhatóság a magánszemély által e törvény rendelkezései szerint az állami

adóhatósághoz eljuttatott nyilatkozat, valamint az adóbevallásban, az adatszolgáltatás alapján
történő adómegállapításban, a soron kívüli adómegállapításban, illetve a munkáltatói
adómegállapításban feltüntetett adatok alapján utalja át a 4 . §-ban meghatározott
kedvezményezett(ek) javára az 1 . § rendelkezései szerint meghatározott, a kedvezményezettet
a nyilatkozat szerint megillető összeget ."

26. § Az Szf tv 5 . §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A magánszemély a rendelkező nyilatkozato(ka)t az állami adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon, vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon, vagy
- az adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén - elektronikus űrlapon teheti
meg. A nyilatkozatonként külön-külön kitöltött nyomtatványt, illetve lapot ugyanabba a
lezárt, postai szabványméretű borítékban kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a
magánszemély nevét, lakcímét és adóazonosító jelét (adókötelezettségeiket a családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések teljesítő több magánszemély esetében az
adóbevallást benyújtó magánszemély nevét, lakcímét és adóazonosító jelét). A rendelkező
nyilatkozato(ko)n fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. §-ban említett
kedvezményezett esetében a technikai számot), továbbá fel lehet tüntetni a kedvezményezett
elnevezését is. A magánszemély munkáltatói adómegállapítós, az adóhatóság adatszolgáltatás
alapján történő adómegállapítósa és az adó családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések
szerinti soron kívüli megállapítása esetén köteles a rendelkező nyilatkozatát (nyilatkozatait)
tartalmazó borítékot, annak ragasztott felületére átnyúlóan, aláírni . Munkáltatói
adómegállapítós esetén a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékokról a munkáltató
kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozato(ka)t tevő
magánszemély(ek) nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását . A
munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot
sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban küldi meg illetékes állami
adóhatóságának."

(2) A magánszemély
a) önadózás, valamint - az adó soron kívüli megállapítását kivéve - családi

jövedelemadózás esetében (kivéve az adóbevallás elektronikus úton történő benyújtásának
esetét) a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot az adóbevallással egyidejűleg,
azzal együtt az állami adóhatóságnak küldi meg ;

b) önadózás, valamint - az adó soron kívüli megállapítását kivéve - családi
jövedelemadózás esetében, az adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén a
rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó elektronikus űrlapot az adóbevallás benyújtására
előírt határidőig az állami adóhatóságnak küldi meg ;

c) adatszolgáltatás alapján történő adóhatósági adómegállapítós esetén a rendelkező
nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítósra vonatkozó
bejelentésével egyidejűleg, azzal együtt az állami adóhatóságnak küldi meg ;

d) az adónak a családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerinti soron kívüli
megállapítása esetén a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot az eljárás iránti
kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a határozat meghozataláig az állami
adóhatóságnak küldi meg ;

e) munkáltatói adómegállapítós esetén a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot
az adóbevallással egyenértékű nyilatkozat megtételének határidejéig a munkáltatónak adja át,
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és ilyenkor a borítékot a munkáltató köteles a munkáltatói adómegállapítós határidejéig az
állami adóhatóságnak megküldeni."

111. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

27. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 4 . §-ának k)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában:/
„ k) Járulékalapot képezőjövedelem:
1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

szerinti (az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló) önálló tevékenységből
származó bevétel, nem önálló tevékenységből származó bevétel alapján az Szja tv . 46. §-ának
(3) bekezdése vagy 49 . §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott adóelőleg-alap (még
akkor is, ha a kedvezményezett családtagnak minősülő magánszemély az adóelőleg
megállapítását megelőzően az Szja tv . szerinti külön nyilatkozatot tett), növelve az adóelőleg-
alap megállapításánál a bevételt csökkentő tételként elszámolt szakszervezeti tagdíjjal ;

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díj ;

3. a szakképző iskolai tanulót jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján
megillető pénzbeli juttatás ;

4. az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó
ösztöndíja ;

S. egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevétel esetében az egyéni vállalkozó által
ilyenként megállapított és bevallott összeg ;

6. a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett
bevétel, továbbá a borravaló (a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül
kapott borravaló) ;

7. az Szja tv. szerinti külön adózó jövedelmek közül a kis összegű kifizetésből származó
jövedelem;

8. az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatás (ide nem értve az Szja tv. 69. § (10)
bekezdése szerinti üzleti ajándéknak vagy reprezentációnak minősülő természetbeni juttatást)
adóalapként meghatározott értékének a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadóval növelt
összege;

9 . az Szja tv. 71 . §-a szerint a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adóalapként
meghatározott részének a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóval növelt összege ;

10. az 1-4 . alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott
személyi alapbér, vagy a foglalkoztatás alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj ."

28 . § (1) A Tbj . 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A biztosított egyéni vállalkozó a 19 . § (1) bekezdésében meghatározott mértékű
társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelme, de a naptári év folyamán
havi átlagban legalább a minimálbér után köteles megállapítani, bevallani és megfizetni ."
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(2) A Tbj . 29. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik az egyéni vállalkozóra, ha
járulékfizetési kötelezettségét külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti ."

29 . § ATbj . 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 19 . § (4) bekezdésben
meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19 . § (2) bekezdésében meghatározott
nyugdíjjárulékot fizet . A járulékok alapja a járulékalapot képező jövedelem ."

IV Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVII törvény módosítása

30. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény (a továbbiakban :
Eho tv) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A kifizető 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben juttatott
(megszerzett), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII törvényben (a
továbbiakban: Szja tv) meghatározott, az alábbiakban felsorolt jövedelmek után :/

„a) az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló önálló tevékenységből
származó bevétel, nem önálló tevékenységből származó bevétel vagy egyéb bevétel - kivéve
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 2. § (6)
bekezdésének d) pontjában és (7) bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatást -
alapján az Szja tv. 46. §-ának (3) bekezdése vagy 49. §-ának (3) bekezdése szerint
meghatározott adóelőleg-alap (még akkor is, ha a kedvezményezett családtagnak minősülő
magánszemély az adóelőleg megállapítását megelőzően az Szja tv. szerinti külön
nyilatkozatot tett) ;"

V Fejezet

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény módosítása

31 . § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Eva tv.) 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli cégautó-adó, valamint az eva
alapjául szolgáló bevételét a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásakor a
jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni . Az egyéni vállalkozó adóalany az
adóévre nem köteles a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne
kötelezett. E rendelkezések az adóalanyt nem mentesítik az őt egyébként kifizetőként,
munkáltatóként terhelő adókötelezettségek teljesítése alól ."

(2) Az Eva tv. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az egyéni vállalkozó adóalany - a (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - a
személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény

a) 23/B . §-ának (6) bekezdését alkalmazza, ha az e törvény szerinti adóalanyiság
bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően fejlesztési tartalék címén csökkentette egyéni
vállalkozói tevékenységből származó jövedelmét ;

b) 23/B. §-a (7) bekezdésének a) pontja szerint megállapított összeget az adóévben
megszerzett, az összevont adóalapba tartozó egyéni vállalkozói tevékenységből származó



jövedelemnek tekinti, ha az e tőrvény szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy
azt megelőzően kisvállalkozói kedvezményt érvényesített ;

c) 238. §-a (7) bekezdésének b) pontja és 23/A . §-ának (8) bekezdése szerint
megállapított összeget az adóévben megszerzett, az összevont adóalapba tartozó egyéni
vállalkozói tevékenységből származó jövedelemnek tekinti, ha az e törvény szerinti
adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően foglalkoztatási kedvezményt
érvényesített ;

d) 43/A . §-ának (5) bekezdését alkalmazza, ha az e törvény szerinti adóalanyiság
bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően érvényesítette a kisvállalkozások
adókedvezményét."

VI . Fejezet

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIIL törvény módosítása

32. § Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIIL törvény (a továbbiakban : Art.) 6. §-a
kiegészül a következő (4) bekezdéssel :

„(4) Az adóévre a családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerint közös
adóbevallást benyújtó magánszemélyek - e törvény, valamint a személyi jövedelemadóról
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - az adóévben bármelyikük által megszerzett
összes jövedelmet terhelő személyi jövedelemadóval összefüggő valamennyi
adókötelezettségüket együttesen teljesítik, és az e személyi jövedelemadóval kapcsolatos
jogaikat (ide nem értve az iratbetekintése jogot) együttesen gyakorolják. Az adókötelezettség
elmulasztása esetén - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a közös adóbevallást benyújtó
magánszemélyeket egyetemleges felelősség terheli . A családi jövedelemadózásra irányadó
rendelkezések szerint közös adóbevallást benyújtó magánszemélyek az őket egyénileg terhelő
adóval (ideértve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is) összefüggő adókötelezettségeiket és
jogaikat egyénileg teljesítik, illetve gyakorolják, és egymás kötelezettségeinek teljesítéséért -
e törvény eltérő rendelkezése hiányában - felelősséggel nem tartoznak. Az előbb említett
rendelkezések irányadók a családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerint az adó
soron kívüli megállapítására irányuló kérelmet együttesen előterjesztő több magánszemélyre
is."

33. § Az Art. 13. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel :

„(3) A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyek a közös adóbevallás tekintetében önellenőrzési jogukat e törvény
rendelkezései szerint, de csak együttesen gyakorolhatják . Ha az önellenőrzés tárgyában
közöttük vita van, vagy a közös adóbevallást benyújtó bármely magánszemély az
önellenőrzésben akadályozott, akkor az adóhatóság bármely érintett magánszemély kérelmére
hatósági eljárás keretében - szükség esetén ellenőrzést kővetően - állapítja meg a jövedelmet,
az adót és az adókülönbözetet . Ilyenkor a hatósági eljárás megindítására vonatkozó kérelem
benyújtása, illetve az önellenőrzésben való akadályoztatás ténye a jogkövetkezmények
szempontjából az érintett magánszemély tekintetében az önellenőrzéssel esik egy tekintet
alá. 7)

30

34. § Az Art. 31 . §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A biztosított egyéni vállalkozó, ha egyidejűleg munkaviszonyban is áll és
foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, a (2) bekezdés szerinti havi adóbevallás és adatszolgáltatás
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benyújtására - saját maga vonatkozásában - nem kötelezett azon időszakra, amelyre
vonatkozóan járulékalapot képező jövedelmet nem szerzett."

35. § Az Art. 33. §-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel :
„(9) A családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerint közös adóbevallás

benyújtásának határideje a bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyekre irányadó
határidők közül a legkorábbi időpont . A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések
szerint benyújtandó adóbevalláson fel kell tüntetni a kedvezményezett családtagok számát, az
adóbevallás benyújtására kötelezett kedvezményezett családtagok számát, valamint - minden
kedvezményezett családtagra külön-külön - az egyes kedvezményezett családtagok
azonosításához szükséges adatokat, ideértve az adóbevallás benyújtására kötelezett
kedvezményezett családtag(ok) adóazonosító számát is . Az adóbevalláson szintén fel kell
tüntetni az adóbevallás benyújtására kötelezett egyes magánszemélyek által az adóévben
megszerzett összes bevétel és az annak alapján megállapított jövedelem ősszegét (a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcímek szerinti bontásban), valamint a bevétel
alapján a kifizető vagy általa megállapított adó és adóelőleg ősszegét, továbbá az őt megillető
adókedvezmény(ek) összegét és az arra való jogosultság megállapításához szükséges
adatokat. Ha a közös adóbevallás benyújtására több kedvezményezett családtag közösen
kötelezett, akkor a közös adóbevallást valamennyi adóbevallásra kötelezett kedvezményezett
családtag aláírja. A közös adóbevallás aláírása során a kedvezményezett családtagok nem
járhatnak el egymás képviseletében.

(10) A közös adóbevallást benyújtó magánszemélyeket egyénileg terhelő, a családi
jövedelemadózás hatálya alá nem tartozó olyan adó (ideértve a magán-nyugdíjpénztári
tagdíjat is) bevallására, amelyet a személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg kell
bevallani, az állami adóhatóság olyan nyomtatványt rendszeresít, amely alkalmas e
kőtelezettségek egyéni bevallására is . Az érintett magánszemély ilyenkor nem köteles egyéni
bevallását külön aláírni ."

36. § Az Art . 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) Ha az adózó a kijavítással nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét követő 15 napon

belül egyeztetés végett az adóhatósághoz fordulhat . A családi jövedelemadózásra vonatkozó
rendelkezések szerint közösen benyújtott adóbevallás esetén bármely adóbevallásra kötelezett
kedvezményezett családtag önállóan is jogosult az egyeztetés kezdeményezésére.
Eredménytelen egyeztetés esetén az adóhatóság az eljárást megindítja, és az adót határozattal
állapítja meg . A bevallás kijavítása nem minősül ellenőrzésnek, az ennek során hozott
határozat nem minősül utólagos adómegállapítósnak ."

37. § Az Art . 35. §-a kiegészül a kővetkező (5) bekezdéssel :
„(5) A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást

benyújtó magánszemélyek közül bárki jogosult a közös adóbevallásukkal érintett adóévben
bármelyikük által megszerzett jövedelem (jövedelmek) személyi jövedelemadója tekintetében
megállapított fizetendő adókülönbözet megfizetésére. A közös adóbevallást benyújtó
magánszemélyeket az említett adókülönbözet tekintetében egyetemleges felelősség terheli,
amelynek alapján annak megfizetésére akár együttesen, akár egyénileg kötelezhetők ."

38. § Az Art. 38. §-ónak (3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(3) A bankszámlanyitásra kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az
adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással
teljesítheti . A bankszámlanyitásra nem kőtelezett adózót megillető költségvetési támogatást az
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adóhatóság belföldi bankszámlára történő átutalással vagy posta útján fizeti ki az adózónak . A
belföldi bankszámlanyitásra nem kötelezett, külföldi illetőségű adózót megillető adó-
visszatérítést, adó-visszaigénylést az adóhatóság az adózó által megadott külföldi
bankszámlára, az adózó által meghatározott devizanemben utalja át. Olyan külföldi pénznem
esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által közzétett forintban megadott
árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell
figyelembe venni . Az átváltás költsége a külföldi illetőségű adózót terheli . A családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást benyújtó
magánszemélyeket megillető adó-visszaigénylést az adóhatóság az előző rendelkezések
szerint utalja át az általuk a közös bevallásban feltüntetett belföldi pénzforgalmi
bankszámlára, belföldi bankszámlára, vagy - ha közülük legalább egy belföldi bankszámla
nyitására nem kötelezett, külföldi illetőségű magánszemély is van - külföldi bankszámlára ;
közös adóbevallás esetében az adó-visszaigénylés posta útján történő kifizetésnek nincs
helye."

39. § (1) Az Art. 43 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Az adóhatóság az adózó adókötelezettségét és költségvetési támogatási igényét,

valamint az arra teljesített befizetést és kiutalást az adózó adószámláján tartja nyilván . A
családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint az adóévre közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyeket az adóévben bármelyikük által megszerzett jövedelem
(jövedelmek) alapján terhelő személyi jövedelemadót (ideértve az arra vonatkozóan a kifizető
vagy a magánszemélyek által teljesített befizetéseket is) és annak jogkövetkezményeit az
állami adóhatóság egy-egy közös adószámlán tartja nyilván; e rendelkezés irányadó az adó
családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti soron kívüli adómegállapítós
esetére is. Az adózó kötelezettségeit a bevallás (ideértve az önellenőrzési lapot is), az
adóhatóság vagy más hatóság határozata, a befizetéseket és a kiutalásokat a pénzintézet,
illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartani . Az adóhatóság a kötelezettségeket,
valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként, költségvetési
támogatásonként mutatja ki . Az állami adóhatóság az Egészségbiztosítási Alap és a
Nyugdíjbiztosítási Alap javára teljesítendő befizetéseket külön számlákon tartja nyilván .
Átalakulás esetén az adóhatóság a jogelődöt megillető költségvetési támogatást, túlfizetést,
illetve a jogelődöt terhelő adótartozást a jogutód adószámlájára vezeti át . A magán-
nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó késedelmi pótlékot és önellenőrzési pótlékot az
adóhatóság pénztáranként megnyitott, külön számlákon tartja nyilván ."

(2) Az Art. 43 §-a kiegészül a következő (10) bekezdéssel :

„(10) A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyeket a közös adóbevallásukkal érintett adóévben bármelyikük által
megszerzett jövedelem (jövedelmek) személyi jövedelemadója tekintetében megillető adó-
visszaigénylésre, túlfizetésre a (4)-(6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a magánszemélyek az adó-visszaigényléssel, illetve a túlfizetéssel
kapcsolatos rendelkezési jogukat csak együttesen gyakorolhatják. Ha a rendelkezési jog
gyakorlásában bármelyikük akadályozott, akkor a rendelkezési jog gyakorlására az abban nem
akadályozott magánszemélyek együttesen jogosultak, vagy az abban nem akadályozott
egyetlen magánszemély egyedül jogosult . E rendelkezés irányadóak az adó családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti soron kívüli adómegállapítós esetére is ."

40. § Az Art. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A kifizető, a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor (a
juttatáskor) átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme,
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az adóelőleg, vagy az adó alapjául szolgáló összeg, valamint a levont adóelőleg, illetve adó
összege, ha a magánszemélynek olyan bevételt fizet ki (juttat), amelynek alapján a
magánszemélyt terhelő adóelőleg, illetve adó megállapítására kötelezett . A munkáltató a
magánszemélynek az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett
bevételcsökkentő tételekről, valamint az adóelőleget, illetve az adót csökkentő tételekről az
elszámolás évét követő év január 31-éig összesítő igazolást (a továbbiakban : összesített
igazolást) ad. A munkáltató az igazoláson, illetve az összesítő igazoláson a személyi
jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint külön nyilatkozatot tevő,
kedvezményezett magánszemély esetében feltünteti a magánszemély által a külön
nyilatkozatban szerepeltetett számított havi adóelőleg-alapo(ka)t és tényező(ke)t is ."

41. § Az Art. 47. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel :

„(7) A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyek a közös adóbevallásukkal érintett adóévben bármelyikük által
megszerzett jövedelemmel (jövedelmekkel) és annak személyi jövedelemadójával összefüggő
minden iratot egyénileg is kötelesek megőrizni ."

42. § (1) Az Art. 93 . §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő mondattal :

„A családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint közös adóbevallást
benyújtó magánszemélyek által a közös adóbevallásukkal érintett adóévben megszerzett
jövedelemmel (jövedelmekkel) és annak személyi jövedelemadójával összefüggő ellenőrzés
az előző rendelkezések szerint megállapított időpontban akkor is megkezdődik, ha közülük
csak egy részére történt a kézbesítés, az átadás, illetve a megbízólevél átadása ."

(2) Az Art. 93 §-ának (2) bekezdése kiegészül a következő mondattal :

„E rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a családi jövedelemadózásra vonatkozó
rendelkezések szerint közös adóbevallást benyújtó magánszemélyek közül bárki a közös
adóbevallásukkal érintett adóévben bármelyikűk által megszerzett jövedelemmel
(jövedelmekkel) és annak személyi jövedelemadójával összefüggő ellenőrzésre vonatkozó
megbízólevél átvételét megtagadja ."

43. § Az Art. 97. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel :

„(7) Az adókötelezettségeit a családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések szerint
teljesítő magánszemély esetében az állami adóhatóság jogosult a családi jövedelemadózásra
való jogosultság és a kedvezményezett családtagként történő minősítést bizonyító iratok (így
különösen a házassági anyakönyvi kivonat, a születési anyakönyvi kivonat, a várandóság
tényét igazoló orvosi igazolás) megtekintésére ."

44. § Az Art. 131 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az adózót terhelő adót az adóhatóság határozattal állapítja meg, ha az adózó
adókötelezettsége halála miatt szűnt meg . A személyi jövedelemadóról szóló törvény külön
rendelkezése alapján az adóhatóság az elhunyt és az egyébként bevallás benyújtására
kötelezett kedvezményezett családtago(ka)t együttesen terhelő adót - a családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezések alkalmazásával, minden kedvezményezett
családtag (ideértve az elhunytat is) és az általa (általuk) az adóévben megszerzett összes,
egyébként bevallási kötelezettség alá eső jövedelem figyelembe vételével - határozatában
állapítja meg."



45. § Az Art. 172. §-a kiegészül a következő (19) bekezdéssel :

„(19) Ha a magánszemély az adóelőleg megállapításánál a személyi jövedelemadóról
szóló törvény rendelkezései szerinti külön nyilatkozat megtételére azért nem volt jogosult,
mivel a nyilatkozattétel időpontjában ismert adatok szerint nem minősült kedvezményezett
családtagnak, vagy a kedvezményezett családtagnak minősülő magánszemély külön
nyilatkozata hibás, akkor az adóévben megszerzett bevétele(i)t a személyi jövedelemadóról
szóló tőrvény rendelkezései szerint terhelő adóelőleg(ek) összegéből a külön nyilatkozat
alapján megállapított adóelőleg(ek) összegét meghaladó rész 20 százalékáig terjedő
mulasztási bírsággal sújtható, feltéve, hogy a különbözet összege az 50 ezer forintot
meghaladja. Ha a magánszemély a külön nyilatkozat megtételére nem volt jogosult és az
előző rendelkezés szerinti mulasztási bírság kiszabására nem került sor, akkor az adóhatóság
10 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja ."

Záró rendelkezések

46 . § (1) E törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2008. január 1-jén lép
hatályba .

(2) A 48. § 2009 . január 1 jén lép hatályba .

(3) A 49. §, az 50. § és az 56. § 2010. január 1 jén lépnek hatályba .

47. § (1) E törvénynek az Szja tv-t módosító rendelkezéseit - a 48-49 . §-ban foglaltak
kivételével - a 2008 . január 1 jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre
kell alkalmazni .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . 3 . §-ának 75.
pontja, 16. §-ának (4) bekezdése, 32 . §-a (1) bekezdésének második mondata, 40 . §-ának (2)-
(11) bekezdése, 49 . §-ának (12)-(14) bekezdése, 49/A-57 . §-a, továbbá az Szja tv. 5. számú
melléklete 1. fejezete 2. pontjának 2.2. alpontjában és 3 . pontjának 3.2. alpontjában a
,,, vállalkozói kivét felvétele" szövegrész, 5. számú melléklete 1 . fejezete 3. pontja 3.3/f/fa
alpontjának negyedik francia bekezdése, 5 . számú melléklete 11. fejezete 6 . pontjának címében
az „és a vállalkozói kivét" szövegrész és a 6 . pont harmadik mondata, valamint az Szja tv. 11 .
számú melléklete bevezető rendelkezései negyedik mondatának a) pontja és 13. számú
melléklete .

(3) Ha a magánszemély az Szja tv. 2007. december 31-éig hatályos
a) 49/B. §-a (6) bekezdésének d) pontja szerint érvényesített kisvállalkozói kedvezményt,

akkor az érvényesített kedvezmény alapján az Szja tv e törvénnyel megállapított 238 . §-a (7)
bekezdésének a) pontja szerint meghatározott összeg e törvény hatályba lépésének napjától,
az említett pontban foglalt rendelkezések szerint, az ott meghatározott esetekben, az adóévi
egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításánál növeli az egyéni vállalkozói
tevékenység adóévi eredményét ;

b) 49/B . §-a (6) bekezdésének g) pontja szerint érvényesített foglalkoztatási kedvezményt,
akkor az érvényesített kedvezmény alapján az Szja tv . e törvénnyel megállapított 238 . §-a (7)
bekezdésének b) pontja szerint meghatározott összeg e törvény hatályba lépésének napjától,
az említett pontban foglalt rendelkezések szerint, az ott meghatározott esetekben, az adóévi
egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításánál növeli az egyéni vállalkozói
tevékenység adóévi eredményét ;

c) 49/B. §-a (6) bekezdésének_O pontja szerint érvényesített fejlesztési tartalék esetében az
Szja tv. 498. §-a (16) bekezdésének 2007. december 31-én hatályos rendelkezése szerint jár
el;
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d) 13. számú mellékletének 9-13. pontja alapján vette igénybe a kisvállalkozások
adókedvezményét, akkor az igénybe vett adókedvezmény tekintetében az Szja tv. 13 . számú
melléklete 14, pontjának 2007 . december 31-én hatályos rendelkezései szerint jár el, kivéve,
ha az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2003 . évi XCI. törvény 208. §-ának (4) bekezdése alapján más
időpontban hatályos rendelkezés alkalmazása következik, mert akkor ez utóbbi rendelkezést
alkalmazza.

(4) Az egyéni vállalkozó az e törvény hatálybalépését megelőző adóévben keletkezett
elhatárolt veszteség összegével, az Szja tv-nek az elhatárolt veszteség keletkezésének
adóévében hatályos rendelkezéseiben foglalt korlátok figyelembe vételével, jogosult az e
törvény hatálybalépésének adóévében vagy azt követően megszerzett egyéni vállalkozói
tevékenységből származó jövedelem megállapításánál az egyéni vállalkozói tevékenység
adóévi eredményét - az Szja tv. e törvénnyel megállapított 23/C. §-ának (1) bekezdésében
foglalt korlátot is figyelembe véve - csökkenteni .

(5) Az adóévben mezőgazdasági tevékenységet (is) végző egyéni vállalkozó a 2008-ban
vagy 2009-ben keletkezett, az Szja tv e törvénnyel megállapított 23/C . §-a szerint
meghatározott elhatárolt veszteség összegét az Szja tv. 498 . §-a (7) bekezdése e) pontjának
2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint számolhatja el a megelőző két adóévre
visszamenőlegesen .

48 . § (1) 2009. január 1-jén az Szja tv . 11/A . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) Az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására kötelezett kedvezményezett
családtagok - közös választásuk alapján - az adóévre vonatkozóan együttesen - minden
kedvezményezett családtagot e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve - teljesítik
adómegállapítási és -bevallási kötelezettségüket, feltéve, hogy a kedvezményezett családtagok
közül legalább kettő kedvezményezett eltartottnak minősül . Ha a kedvezményezett
családtagok közül az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására csak egyikük kötelezett,
akkor - feltéve, hogy a kedvezményezett családtagok közül legalább kettő kedvezményezett
eltartottnak minősül - az adóévre vonatkozóan e kedvezményezett családtag egyedül - de
minden kedvezményezett családtagot e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve -
teljesítheti adómegállapítási és -bevallási kötelezettségét ."

(2) 2009. január 1-jén az Szja tv. 29. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(4) A (3) bekezdésben említett tényező a kedvezményezett családtaghoz tartozó
következő szorzó és az érintett kedvezményezett családtagok száma szorzatának, minden
kedvezményezett családtag figyelembe vételével kiszámított, összege :

a) a kedvezményezett családtagnak minősülő házastársak, illetve a kedvezményezett
családtagnak minősülő egyedülálló esetében házastársanként, illetve az egyedülálló
tekintetében a szorzó

	

1,0;
b) a kedvezményezett családtagnak minősülő, az a) pontban nem említett

kedvezményezett eltartott esetében a szorzó, ha a kedvezményezett családtagnak minősülő
kedvezményezett eltartottak száma

ba) egy, akkor kedvezményezett eltartottanként

	

0,6
bb) kettő, akkor kedvezményezett eltartottanként

	

0,8;
bc) legalább három, akkor kedvezményezett eltartottanként

	

1,0."



(3) 2009. január l-ién az Szja tv . 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„30. § Az adó mértéke, ha az összevont adóalap összege
a) 0 -1 900 000 forint :

	

18 százalék ;
b) 1 900 001- 7 000 000 forint :

342 000 forint és az 1900 000 forinton felüli rész

	

36 százaléka;
c) 7 000 001 -12 000 000 forint :

2 178 000 forint és a 7 000 000 forinton felüli rész

	

44 százaléka;
d) a 12 000 000 forintot meghaladja:

4 378 000 forint és a 12 000 000 forinton felüli rész

	

48 százaléka ."

(4) 2009. január 1-jén az Szja tv. 33 . §-ának (1) bekezdésében az „1 500 000 forintot"
szövegrész helyébe az „ 1 600 000forintot" szövegrész, a „ 6210forint" szövegrész helyébe a
„ 6670 forint" szövegrész, 33 . §-ának (2) bekezdésében az „ 1914 000 forintot" szövegrész
helyébe a „ 2 044 000 forintot" szövegrész lép .

(5) 2009. január 1-jén az Szja tv. 34/A . §-ának (1) bekezdésében az „59 400 forint"
szövegrész helyébe a „ 62 100 " forint szövegrész lép .

(6) 2009. január 1-jén az Szja tv. 48 . §-a (12) bekezdésének a) pontjában a „6210forint"
szövegrész helyébe a „ 6670 forint" szövegrész, 48. §-a (12) bekezdésének b) pontjában a
„ 4950forint" szövegrész helyébe az „ 5175forint" szövegrész lép .

(7) A 2009. december 31-én házasságban élő házastársak (ide nem értve az adóév utolsó
napján egymástól külön élő házastársakat, de ide értve azokat a házastársakat is, akiknek a
házassága az adóév folyamán egyikük halálával szűnt meg) a kedvezményezett eltartottak
számától függetlenül - az Szja tv. 11/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2009-
re akkor is jogosultak a családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására,
ha erre 2008. december 31-én is jogosult(ak) volt(ak). A családok támogatásáról szóló
törvényben meghatározott egyedülálló; ha 2009-ben legalább egy, az Szja tv . 3 . §-a 60. pontja
c) alpont szerinti kedvezményezett eltartottal él közös háztartásban - az Szja tv. 11/A. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2009-re akkor is jogosult a családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására, ha erre 2008. december 31-én is
jogosult volt .

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezéseit a 2009 . január 1-jétől megszerzett jövedelemre és
keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni

49. § (1) 2010 . január 1-jén az Szja tv. 11/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) Az adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására kötelezett kedvezményezett
családtagok - közös választásuk alapján - az adóévre vonatkozóan együttesen - minden
kedvezményezett családtagot e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve - teljesítik
adómegállapítási és -bevallási kötelezettségüket . Ha a kedvezményezett családtagok közül az
adóévre vonatkozóan adóbevallás benyújtására csak egyikük kötelezett, akkor az adóévre
vonatkozóan e kedvezményezett családtag egyedül - de minden kedvezményezett családtagot
e törvény rendelkezései szerint figyelembe véve - teljesítheti adómegállapítási és -bevallási
kötelezettségét."
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(2) 2010. január 1 -jén az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„30. § Az adó mértéke, ha az összevont adóalap összege
a) 0 - 2 000 000 forint :

	

16 százalék ;
b) 2 000 001 - 3 200 000 forint :

320 000 forint és a 2 000 000 forinton felüli rész

	

30 százaléka ;
c) 3 200 001 - 8 000 000 forint:

680 000 forint és a 3 200 000 forinton felüli rész

	

36 százaléka ;
d) 8 000 001 -12 000 000 forint :

2 408 000 forint és a 8 000 000 forinton felüli rész

	

44 százaléka ;
e) a 12 000 000 forintot meghaladja:

4 168 000 forint és a 12 000 000 forinton felüli rész

	

48 százaléka ."

(3) 2010. január 1 jén az Szja tv . 33. §-ának (1) bekezdésében az „1 600 000 forintot"
szövegrész helyébe a „2 000 000 forintot" szövegrész, a „9 százaléka" szövegrész helyébe a
„ 8 százaléka " szövegrész, a „ 6670 forint" szövegrész helyébe a „ 6480 forint " szövegrész,
33 . §-ának (2) bekezdésében az „ 2 044 000 forintot" szövegrész helyébe a „ 2 432 000
forintot" szövegrész lép .

(4) 2010. január 1-jén az Szja tv. 34/A. §-ának (1) bekezdésében a „9 százaléka"
szövegrész helyébe a „ 8 százaléka" szövegrész, az „ 62 100" szövegrész helyébe az „57 600"
forint szövegrész lép .

(5) 2010. január 1-jén az Szja tv . 48. §-a (12) bekezdésének a) pontjában a „ 6670 forint"
szövegrész helyébe a „6480 forint" szövegrész, 48. §-a (12) bekezdésének b) pontjában az
„ 5175 forint " szövegrész helyébe a,, 4800forint " szövegrész lép .

(6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit a 2010 . január 1-jétől megszerzett jövedelemre és
keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni

50. § (1) A 2010. január 1 jén házasságban élő házastársak (ide nem értve az egymástól
külön élő házastársakat), ha az említett napon már nem élnek az Szja tv. e törvénnyel
megállapított 3 . §-a 60. pontjának c) alpontjában meghatározott kedvezményezett eltartottal
közös háztartásban, 2010 . február 15-éig jogosultak az állami adóhatóság részére együttesen,
az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, hogy

a) 2010. január 1-jét megelőzően olyan magánszeméllyel éltek legalább egy évig közös
háztartásban,

aa) akire tekintettel a házastársak bármelyike a családok támogatásáról szóló törvény
szerint családi pótlékra volt, vagy a családok támogatásáról szóló törvény rendelkezései
szerint családi pótlékra lett volna jogosult,

ab) aki a családi pótlékra a családok támogatásáról szóló törvény szerint saját maga volt,
vagy a családok támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint maga lett volna jogosult,

ac) aki rokkantsági járadékban részesült, vagy arra jogosult lett volna;
b) 2010. január 1-jét megelőzően a feleség 91 napot meghaladóan várandós volt .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem
előterjesztésének nincs helye, de tévedés vagy hiba esetén a bejelentés módosítható, vagy
visszavonható .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a házastársak, valamint az (1) bekezdés
a) pontja szerinti magánszemély azonosításához szükséges adatokat, ideértve a házastársak
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adóazonosító számát is), illetve a házastársaknak a feleség (1) bekezdés b) pontja szerinti
várandóságára vonatkozó nyilatkozatát .

(4) A 2010. január 1 jén házasságban élő házastársak (ide nem értve az egymástól külön
élő házastársakat) az (1)-(3) bekezdés szerinti, a valóságnak megfelelő tartalmú bejelentés
alapján - elsőként a 2010 . évi jövedelem és adó megállapításánál - akkor is jogosultak az Szja
tv-nek a családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezései alkalmazására, ha erre az Szja tv .
3 . §-a 60. pontja a) alpontjának 2010 . január 1-jén hatályos rendelkezései alapján nem
lennének jogosultak . A családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések alkalmazása esetén
e házastársakat kedvezményezett családtagoknak kell tekinteni .

51. § E törvénynek az Szf tv-t módosító rendelkezéseit első ízben a 2008 . január 1-jével
kezdődő adóévre tett nyilatkozatra kell alkalmazni .

52. § (1) E törvénynek a Tbj-t módosító rendelkezéseit a 2008 . január 1-jétől kezdődő
időszakra kifizetett (juttatott), illetve megszerzett jövedelmek után kell alkalmazni .

(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Tbj . 50. §-ának (8) bekezdésében
az ,, , a 29. § (1) bekezdésében " szövegrész .

53. § (1) E törvénynek az Eho tv-t módosító rendelkezéseit a 2008 . január 1-jétől
megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni .

(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti az Eho tv. 3 . §-a (3) bekezdésének
c) pontjában a „vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. fj, " szövegrész, 11 . §-a (8)
bekezdésének utolsó mondata .

54. § (1) E törvénynek az Eva tv-t módosító rendelkezéseit a 2008 . január 1-jétől
megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni .

(2) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozó az Eva
tv. 17 . §-a (5) bekezdésének 2007 . december 31-én hatályos rendelkezése szerint jár el, ha az
Szja tv. 2007. december 31-éig hatályos

a) 49/B . §-a (6) bekezdésének d) pontja szerint érvényesített kisvállalkozói kedvezményt,
b) 49/B . §-a (6) bekezdésének g) pontja szerint érvényesített foglalkoztatási kedvezményt,
c) 49/B. §-a (6) bekezdésének fi pontja szerint érvényesített fejlesztési tartalék címén

kedvezményt,
d) 13. számú mellékletének 9-13 . pontja alapján vette igénybe a kisvállalkozások

adókedvezményét .

55. § (1) E törvénynek az Art-t módosító rendelkezéseit a hatályba lépésük napjától kell
alkalmazni .

(2) E törvény hatálybalépésének napján az Art . 2. számú melléklete 1 . fejezete első
címének 1 . pontjában az „Az e törvény 33. §-ának (3) bekezdése a)-c) és e) pontjában
meghatározott esetben" szövegrész helyébe az „Az e törvény 33. §-ának (3) bekezdése a)-c)
és e) pontjában és 33. §-a (9) bekezdésében meghatározott esetben " szövegrész lép .

56. § Ha a magánszemélyek a 50 . § (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételére nem volt
jogosult vagy a bejelentésben valótlan adatot közölt, akkor a terhükre e mulasztás
következtében külön-külön kiszabható mulasztási bírság felső határa - az Art. 172. §-ának (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően - 200 ezer forint.
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57. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény 3 . §-a (1) bekezdése a) pontja
ab) alpontjában a „ vállalkozói kivét címén" szövegrész .

58. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az államháztartás
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX. törvény 2 . §-a és 7. §-ának
1-2. pontja.



Indokolás

az egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő
módosításáról szóló T/	számú törvényjavaslathoz

Általános indokolás
Az egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (a továbbiakban : a Javaslat) alapvető célja, hogy hazánkban - két éves
fokozatos átmenet révén - 2010-ig megteremtse, majd 2010-től teljes körűvé tegye a családi
alapú személyi jövedelemadóztatás feltételeit .

A Javaslat értelmében - a költségvetési bevételek nagy mértékű csökkentésének elkerülése,
valamint a gyakorlati tapasztalatok megszerzése érdekében - a családi jövedelemadózás teljes
körű bevezetését két év bevezető időszak előzi meg . A Javaslat elfogadása esetén elsőként
azok a családok (házaspárok és egyedülállók) lesznek jogosultak a családi jövedelemadózás
szerint teljesíteni adókötelezettségeiket, amelyeknél a kedvezményezett eltartottak
(jellemzően a gyermekek) száma legalább három . E családok esetében a Javaslat szerint a
kedvezményes szabályok már 2008-tól alkalmazhatók . A második szakaszban, 2009-től a
jogosultak köre bővül azokkal a családokkal is, amelyeknél a kedvezményezett eltartottak
száma kettő. Végü12010-től az egy kedvezményezett eltartottat nevelő egyedülállók és
házaspárok, valamint a kedvezményezett eltartottat nem nevelő házaspárok is jogosulttá
válnak a családi jövedelemadózást választani .
Annak érdekében, hogy a családi jövedelemadózásra vonatkozó szabályok alkalmazására az
egyéni vállalkozók is lehetőséget kapjanak, a Javaslat szerint 2008-tól az egyéni
vállalkozásból származó jövedelem az összevont adóalap részét képezi . A Javaslatban
megfogalmazott szabályok egyben biztosítják, hogy közeledjen egymáshoz a különböző
jövedelemfajták adóterhelése. A hatályos szabályok szerint ugyanis az egyéni vállalkozók
jövedelme (a vállalkozói jövedelem utáni adó, a különadó és a vállalkozói osztalékalap utáni
adó következtében) jelentős (36,4-49,4 százalékos) adóterhet visel, amely a jövedelmek
eltitkolásához vezet . A Javaslat elfogadása esetén az egyéni vállalkozásból származó
jövedelem adóterhelése - hasonlóan az összevont adóalapba tartozó más jövedelmekéhez -
fokozatosan, az adótábla szerint emelkedik majd .
Az említett célok megvalósítása érdekében a Javaslat a következő törvények módosítására
aranyul :

•

	

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ;
•

	

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI . törvény ;

•

	

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX . törvény ;

•

	

az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI . törvény;
•

	

az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény;
•

	

az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIL törvény;
•

	

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény ;
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX .
törvény.
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Részletes indokolás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVIII törvény módosítása

az 1. §-hoz
A Javaslat a kedvezményezett családtagok és a kedvezményezett eltartottak fogalmát annak
érdekében tartalmazza, hogy meghatározza a családi jövedelemadózásra jogosultak körét .
A meghatározás szerint az adóév utolsó napján házasságban élő házastársak akkor jogosultak
a családi jövedelemadózásra, ha az adóévben legalább egy kedvezményezett eltartottal élnek
közös háztartásban. Az adóév utolsó napján házasságban élő házastársak szintén jogosultak a
családi jövedelemadózásra, ha korábban legalább egy adóévig legalább egy
kedvezményezettel éltek közös háztartásban . A családi jövedelemadózás fokozatos bevezetése
következtében a gyakorlatban 2008-ban csak a legalább három kedvezményezett eltartottal,
2009-ben csak a legalább két kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élő házaspárok
jogosultak a kedvezményes szabályok érvényesítésére .
A családok támogatásáról szóló törvény szerint egyedülálló az olyan személy, aki hajadon,
nőtlen, özvegy, vagy házastársától külön él és nincs élettársa . Az egyedülálló a Javaslat
elfogadása esetén akkor lesz jogosult a családi jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések
alkalmazására, ha az adóévben legalább egy kedvezményezett eltartottal él közös
háztartásban . A Javaslat elfogadása esetén, a fokozatos bevezetés következtében 2008-ban
csak a legalább három kedvezményezett eltartottal, 2009-ben csak a legalább két
kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élő egyedülálló lesz jogosult a kedvezményes
adómegállapítási szabályok alkalmazására .
A kedvezményezett eltartottak azok a magánszemélyek, akiket a Javaslat meghatározása
szerint - a házaspár tagjain, illetve az egyedülállón túlmenően - a családi jövedelemadóra
vonatkozó rendelkezések alkalmazásánál figyelembe lehet venni . A kedvezményezett eltartott
fogalmát lényegében a családi kedvezményre vonatkozó hatályos szabályozásnak
megfelelöen fogalmazza meg a törvény. Eltérést jelent, hogy a családok támogatásáról szóló
törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető
gyermekeket legfeljebb 24. életévük betöltésének adóévéig lehet figyelembe venni
kedvezményezett eltartottként .

a 2-4. §-hoz
A Javaslat lényegében az önadózás egyik formájaként határozza meg a családi
jövedelemadózást, ennek megfelelően családi jövedelemadózás esetében kizárja az
adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítós (és ezáltal közvetve a munkáltatói
adómegállapítós) lehetőségét . Az önadózás alól kivételt jelent az az eset, ha az adóbevallás
benyújtására kötelezett családtagok közül valamelyik, vagy valamennyi adóbevallás
benyújtására kötelezett családtag még az adóbevallás benyújtását megelőzően meghal, mivel
ilyenkor - a többi adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtag, illetve az adó
megfizetésére kötelezhető örökösök kérelmére - az állami adóhatóság állapítja meg a családi
jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerint az adót .
A családi jövedelemadózás nem alkalmazható az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe
tartozó személyi jövedelemadó (jelenleg ilyen a termőföld bérbeadásából származó
jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó) esetében, de egyébként minden, a
kedvezményezett családtagok által megszerzett jövedelemre és annak adójára kiterjed.

az 5-8. §-hoz
A Javaslat, a családi jövedelemadózás lehetőségének kiterjesztése és a különböző
jövedelemfajták adóterhelésének közelítése érdekében, az egyéni vállalkozói tevékenységet
kiveszi az önálló tevékenységek köréből . A Javaslat elfogadása esetén az őstermelői

41



42

tevékenység továbbra is önálló tevékenységnek minősül, de adókötelezettségére lényegében a
jelenlegihez hasonló szabályok vonatkoznak majd . Az egyetlen eltérést az jelenti, hogy az
őstermelői tevékenységből származó jövedelem akkor is az összevont adóalap részét képezi
majd, ha a mezőgazdasági kistermelő átalányadózást választott .
A Javaslat szerint az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem az összevont
adóalap részét képezi . Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet, a hatályos
szabályozáshoz hasonlóan, vagy a tételes költségelszámolásra, vagy az átalányadózásra
vonatkozó rendelkezések szerint lehet megállapítani .
Tételes költségelszámolás esetén az egyéni vállalkozók továbbra is jogosultak lennének a
vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetében az adóalapot a hatályos szabályok szerint
csökkentő kedvezmények (például a fejlesztési tartalék, a kisvállalkozások kedvezménye)
érvényesítésére . A legnagyobb változást az jelenti, hogy megszűnik a vállalkozói adóalap és a
vállalkozói osztalékalap megkülönböztetése, és az egyéni vállalkozói tevékenységből
származó jövedelem egységesen az összevont adóalap részét képezi és az adótábla szerinti
adókötelezettség alá esik . Az ismertetett módosítás következtében - amellett, hogy az egyéni
vállalkozók jogot szereznek a családi jövedelemadózás szerinti adózásra - az adóterhelés
jelentősen csökken, amely a jövedelmek eltitkolása ellen hat .
Átalányadózás esetében az egyéni vállalkozók a hatályos szabályoknak megfelelően
meghatározott költséghányad levonásával állapíthatják meg jövedelmüket . A jövedelem
átalányadózás esetében is az összevont adóalap részét képezi, ezért az átalányadózó egyéni
vállalkozók is jogosultak lesznek a családi jövedelemadózásra, miközben a hatályos
szabályozáshoz képest adóterhelésük az esetek túlnyomó többségében változatlan marad .

a 9. §-hoz
A Javaslat szerint a családi összevont adóalap, amely az adótábla szerint a bevallás
benyújtására kötelezett kedvezményezett családtagokat együttesen terhelő számított adó
kiszámításának alapjául szolgál, a kedvezményezett családtagok által az adóévben
megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege, osztva a Javaslatban
meghatározott, a kedvezményezett családtagok számától függő ősszeggel .
A Javaslat szerint 2008-ban például ez az osztó három gyermekes házaspár esetében öt,
három gyermekes egyedülálló esetében négy .

a 10. §-hoz
A Javaslat 2008-ra vonatkozóan - a hatályos szabályozás szerint elméletben kettő, a különadó
következtében a gyakorlatban három sávos adótábla helyett - négy sávos adótáblát fogalmaz
meg annak érdekében, hogy az arányos közteherviselés elve jobban érvényesüljön .
A Javaslatban szereplő adótábla elfogadása esetében a havi 550 ezer forintot meghaladó
jövedelemmel rendelkezők esetében az említett összeghatár feletti részt (a hatályos
szabályozás szerinti 36-40 százalékos adó helyett) 44 százalékos adó, a havi 1 millió forintot
meghaladó jövedelemmel rendelkezők esetében az említett összeghatár feletti részt (a
jelenlegi 40 százalékos adó helyett) 48 százalékos adó terheli .
A harmadik sávhoz tartozó adómérték emelése és a negyedik sáv bevezetése egyben a családi
jövedelemadózás bevezetésével kieső költségvetési bevételek pótlását is szolgálja .

a 11. §-hoz
Családi jövedelemadózás szerint az adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtagokat
együttesen terhelő számított adó a Javaslat szerint egyenlő a családi összevont adóalapra
(amely az összevont adóalapnál kisebb) az adótábla szerint kiszámított adó és a családi
összevont adóalap meghatározásánál alkalmazott osztó szorzatával . 2008-ban például
háromgyerekes házaspár esetében öttel, háromgyermekes egyedülálló esetében néggyel kell -
az összevont adóalapnál alacsonyabb összegű - családi összevont adóalap után az adótábla
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szerint kiszámított adó összegét megszorozni a fizetendő adó alapjául szolgáló összeg
megállapítása érdekében megszorozni .
A számított adó Javaslat szerinti kiszámítása biztosítja, hogy 2008-ban mind a legalább három
gyermeket nevelő házaspárok, mind a legalább három gyermeket nevelő egyedülállók
többségének adóterhelése csökken .

a 12. §-hoz

Az adójóváírásra vonatkozó szabályok átalakítása - a családi jövedelemadózás feltételeihez
történő igazítás mellett - az adóterhelés egyenletesebbé tételét szolgálja. Az adójóváírás
százalékos mértékének csökkentése biztosítja a családi jövedelemadózás révén kieső
költségvetési bevételek pótlását, mégpedig - a családi adójóváírás intézményének bevezetése
következtében - oly módon, hogy a kedvezményezett eltartottal (jellemzően gyermekkel)
közős háztartásban élők adóterhelése ne emelkedjen .

a 13. §-hoz

A Javaslat a családi jövedelemadózás logikájának megfelelően rendelkezik az adóterhet nem
viselő járandóságokra (például a nyugdíjra, a gyermekgondozási segélyre és a
gyermeknevelési támogatásra) jutó adó levonásáról .

a 14. §-hoz

A Javaslat bevezeti a családi adójóváírás intézményét, amely minden olyan magánszemélyt
megillet, aki kedvezményezett eltartottal (például gyermekkel, rokkantsági járadékban
részesülő magánszeméllyel) éhközös háztartásban . A családi adójóváírás biztosítja, hogy e
magánszemélyek adóterhelése - a legmagasabb jövedelmi kategóriák kivételével - ne
növekedjen, sőt a legtöbb jövedelmi sávban csökkenjen .

a 15. §-hoz

A Javaslat, annak figyelembe vételével, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységből származó
jövedelem az összevont adóalap részét képezi, az összevont adóalap adóját csökkentő
kedvezmények között fogalmazza meg - lényegében a hatályos szabályozásnak megfelelően
- a kisvállalkozások adókedvezményét . Az adókedvezményt a Javaslat szerint is a beruházási
célú hitel után fizetett kamat után, a hatályos szabályozásnak megfelelő mértékben, de
legfeljebb az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet terhelő adó 70
százalékáig lehet érvényesíteni .

a 16. §-hoz

A jövedelemhatárhoz kötött kedvezményi korlát ellentétes a családi jövedelemadózás
technikájával, ezért a Javaslat kizárólag abszolút összegű korlátot állapít meg az összevont
adóalap adóját csökkentő kedvezményekre . Annak érdekében, hogy a súlyosan fogyatékos
magánszemélyek jogai az átalakítás következtében ne sérüljenek, a Javaslat 50 ezer forinttal
emeli az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények korlátját.
A Javaslat a családi jövedelemadózás alkalmazása esetén a kedvezmények felső korlátjaként
az abszolút összegű korlát és a családi összevont adóalap megállapításakor alkalmazott osztó
szorzatát határozza meg (így például négy gyermeket nevelő egyedülálló 2008-ban összesen
750 ezer forint kedvezményt érvényesíthet például gyermekei tandíja alapján) .
A 150 ezer forintos jövedelemkorlát nem vonatkozik a kisvállalkozások adókedvezményére,
amely a Javaslat szerint is a hatályos szabályozás szerinti (6 millió forintos) összeghatárig
vehető igénybe .

a 17-20. §-hoz

A Javaslat rendelkezik az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatra, a nyugdíj-
előtakarékossági nyilatkozatra és az „egy százalékos" nyilatkozatokra vonatkozó



szabályozásnak a családi jövedelemadózás szerinti átalakításáról . A Javaslat szerint az
említett nyilatkozatok megtételére közös adóbevallás, illetve az adó soron kívüli
megállapítása esetében az érintett magánszemélyek együttesen jogosultak .

a 21-22. §-hoz
A Javaslatnak az adóelőleg megállapítására vonatkozó rendelkezései biztosítják, hogy családi
jövedelemadózás esetén se kelljen az adóbevallásban jelentős (fizetendő, vagy
visszaigényelhető) adókülönbözettel számolni .

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXUI. törvény módosítása

a 23-26. §-hoz
A Javaslat a családi jövedelemadózás esetén alkalmazandó közös adóbevallás, illetve soron
kívüli adómegállapítós esetére rendelkezik az „egy százalékos" nyilatkozat megtételének
szabályairól .
A Javaslat alapján az adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtagok csak együttesen
tehetnek nyilatkozatot, vagyis a közös adóbevallásban, illetve az adó soron kívüli
megállapítása során megállapított befizetett adó egy-egy százalékáról csak közösen
rendelkezhetnek .

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatásokfedezetéről szóló 1997. évi L=.. törvény módosítása

a 27-29. §-hoz
A Javaslat szerint a kedvezményezett családtag által az adóelőleg megállapításánál tett
nyilatkozat nem befolyásolja a járulékalapot képező jövedelem összegét, ezért a járulékokat
továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény általános szabályai szerinti adóelőleg-
alap után kell megfizetni .
A Javaslat alapján, figyelembe véve, hogy a vállalkozói kivét fogalma megszűnik, egyéni
vállalkozók esetében a járulékalapot képező jövedelem az általuk meghatározott összeg, de
legalább a minimálbér összege lesz . A Javaslatban megfogalmazott szabályozás lényegében
megfelel a hatályos szabályoknak, mivel azok esetében lényegében - habár egyre
bonyolultabb szabályok szerint - szintén a minimálbér után kötelező a járulékokat megfizetni,
egyébként az egyéni vállalkozó eldöntheti, hogy mekkora összeg után fizeti a járulékokat . A
többes biztosítási viszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó esetében a járulékfizetésének
alapja a Javaslat szerint lényegében nem változik .

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 19988 évi LXVII törvény módosítása

a 30. §-hoz
A Javaslat - hasonlóan a járulékokra vonatkozó szabályozástól - kimondja, hogy a százalékos
egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóról szóló törvény általános szabályai
szerint megállapított adóelőleg-alap után kell megfizetni .

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény módosítása

a 31. §-hoz
A Javaslat az egyszerűsített vállalkozói adóra vonatkozó szabályokat (azok érdemi
változtatása nélkül) hozzáigazítja az egyéni vállalkozók esetében megfogalmazott
változtatásokhoz .
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Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény módosítása

a 32. §-hoz
A Javaslat szerint családi jövedelemadózás esetén a közös adóbevallást benyújtó
kedvezményezett családtagok önellenőrzési jogukat is csak közösen gyakorolhatják . Ha az
önellenőrzés tárgyában közöttük vita van, vagy bármelyikük akadályozott az önellenőrzésben,
akkor - önellenőrzés helyett - bármelyikük jogosult az állami adóhatóságnál az adó
megállapítása érdekében hatósági eljárást kezdeményezni .

a 33-37. §-hoz
A Javaslat rendelkezik a közös adóbevallás formai és tartalmi követelményeiről, valamint a
közös adóbevallás kijavításával összefüggő eljárásról . A közös adóbevallás kijavításával
összefüggő eljárás során bármely, az adóbevallást benyújtó kedvezményezett családtag
jogosult az adóhatósággal való egyeztetés kezdeményezésére .

a 38-39. §-hoz
A Javaslat szerint a közös adóbevallásban megállapított adókülönbözet megfizetésére bármely
adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtag jogosult, és e családtagokat az adóév
személyi jövedelemadójával összefüggésben egyetemleges felelősség terheli . A közös
adóbevallásban megállapított adó-visszaigénylés tekintetében a közös bevallást benyújtó
magánszemélyek csak együttesen jogosultak rendelkezni .
A Javaslat kötelezi az állami adóhatóságot, hogy a közös adóbevallással érintett személyi
jövedelemadót külön (az adóbevallást benyújtó magánszemélyek számára közösen nyitott)
adófolyószámlán tartsa nyilván .

a 40. §-hoz
A Javaslat rendelkezik a családi jövedelemadózásra irányadó rendelkezések szerinti
nyilatkozatot tévő magánszemély részére a munkáltató által kiállított igazolások
adattartalmáról .

a 41. §-hoz
A Javaslat szerint a közös adóbevallást benyújtó magánszemélyek, az ellenőrzés
megkönnyítése érdekében, külön-külön is kötelesek megőrizni minden, a közös
adóbevalláshoz kapcsolódó iratot (így például magát a bevallást, az annak alapjául szolgáló
igazolásokat) .

a 42-43. §-hoz
A Javaslat rendelkezik a közös adóbevalláshoz kapcsolódó adóhatósági ellenőrzés különös
szabályairól, ennek keretében felhatalmazza az adóhatóságot a családi jövedelemadózásra
való jogosultság és a kedvezményezett családtagként történő minősítést bizonyító iratok
(például a házassági anyakönyvi kivonat, a születési anyakönyvi kivonat, a várandóság tényét
igazoló orvosi igazolás) megtekintésére .

a 44. §-hoz
A Javaslat - a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításával összhangban -
rendelkezik az adó soron kívüli megállapítására vonatkozó szabályokról arra az esetre, ha az
adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtagok egyike, vagy valamennyi
adóbevallásra kötelezett kedvezményezett családtag még az adóbevallás benyújtását
megelőzően meghal . A szabályozás célja, hogy az adóbevallásra kötelezett többi
kedvezményezett családtag, illetve az adó megfizetésére kötelezhető örökös ilyen esetben is
élni tudjon a kedvezményes lehetőséggel .



a 45. §-hoz
A Javaslat külön mulasztási bírságot határoz meg az adóelőleg megállapításánál a családi
jövedelemadózással összefüggésben tett nyilatkozat jogosulatlan megtétele, vagy a
nyilatkozat hibája esetére. A mulasztási bírság mértéke az utóbbi esetben attól is függ, hogy a
nyilatkozat hibája eredményezte-e az év közben fizetendő adóelőleg összegének jelentős
csökkenését.

Záró rendelkezések

a 46. §-hoz
A Javaslat rendelkezéseinek többsége 2008 . január 1-jével lép hatályba, de a családi
jövedelemadózásra vonatkozó szabályozás fokozatos bevezetése következtében egyes
rendelkezések csak 2009 . január 1 jétől, illetve 2010 . január 1 jétöl alkalmazhatók .
2009. január 1 jétől a két kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élő házaspárok és
egyedülállók is jogosultak lesznek a családi jövedelemadózásra, majd 2010 . január 1-jétől a
házaspárok már a kedvezményezett eltartottak számától függetlenül alkalmazhatják a
kedvezményes szabályokat, és e jog megilleti a kedvezményezett eltartottal közös
háztartásban élő egyedülállókat is .

a 47. §-hoz
A Javaslatnak a személyi jövedelemadót érintően 2008 . január 1 -jén hatályba lépő módosító
rendelkezéseit első ízben a 2008 . évi jövedelem megállapítására és adókötelezettségekre kell
alkalmazni .
A Javaslat rendelkezik (a jelenleg már csak a három kedvezményezett eltartottal közös
háztartásban élő) családi kedvezményre vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezéséről,
mivel a családi adókedvezmény helyére a Javaslat szerint a családi adójóváírás lép, amely a
kedvezményezett eltartottak számától figgetlenül megillet minden magánszemélyt .
A Javaslatban megfogalmazott átmeneti szabályok a hatályos rendelkezések szerint
érvényesített egyes kedvezményekkel összefüggő, a hatályos törvényben megfogalmazottal
azonos, vagy annak megfelelő jogkövetkezményekről rendelkeznek arra az esetre, ha a
kedvezményt érvényesítő egyéni vállalkozó nem teljesíti a kedvezményben meghatározott
feltételeket.

a 48. §-hoz
A Javaslat 2009. január 1 jétől a legalább két kedvezményezett eltartottal közös háztartásban
élő házaspárok és egyedülálló számára is biztosítja a családi jövedelemadózás lehetőségét .
Az átmeneti szabály szerint azok a házaspárok, akik már 2008-ban (három kedvezményezett
eltartott alapján) jogosultak voltak a családi jövedelemadózásra, e jogukat akkor sem veszítik
el, ha 2009-ben kedvezményezett eltartottal már nem, vagy csak egyetlen kedvezményezett
eltartottal élnek közös háztartásban . Hasonló átmeneti szabály vonatkozik a 2009-ben egy
kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élő egyedülállóra, ha 2008-ban (mivel még
három kedvezményezett eltartottal élt közös háztartásban) jogosult volt a családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására.
A Javaslat szerint a családi összevont adóalap megállapításánál kettő kedvezményezett
eltartott esetében kedvezményezett eltartottanként az osztó 0,8 (így például egy két
gyermekes házaspár esetében az osztó 3,6) . A Javaslat - az előbb ismertetett átmeneti
szabályra tekintettel - már 2009-re meghatározza az egy kedvezményezett eltartottra irányadó
osztót is, amely 0,6 (így például az egy gyermekes egyedülálló esetében a családi összevont
adóalap megállapításához az összevont adóalapot 1,6-tal kell elosztani) .
A Javaslat rendelkezik az adótábla, az adójóváírás és a családi adójóváírás 2009-re vonatkozó
módosításáról is, amelynek következtében az adóterhelés a magánszemélyek jelentős része
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számára csökken, és különösen jelentős (átlagosan kb. 5 százalékpontos) a csökkenés a két
kedvezményezett eltartottal közös háztartásban élő házaspárok és egyedülálló esetében .

a 49. §-hoz
A Javaslat 2010-től minden házaspár, valamint minden legalább egy kedvezményezett
eltartottal közös háztartásban élő egyedülálló számára biztosítja a családi jövedelemadózás
lehetőségét .
A Javaslat rendelkezik az adótábla, az adójóváírás és a családi adójóváírás 2010-re vonatkozó
módosításáról is . A Javaslat szerint 2010-től az adótábla egy negyedik adósávval is kibővül,
amelynek következtében az adóterhelés általános jelleggel, jelentős mértékben csökken .

az 50. §-hoz
A Javaslat 2010-től azoknak a házaspároknak is lehetőséget biztosít a családi
jövedelemadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására, akik a Javaslat hatályba
lépésekor vagy korábban már nem éltek (nem élhettek) a Javaslat szerinti kedvezményezett
eltartottal közös háztartásban . A Javaslat ugyanis a családok támogatásáról szóló törvényben
meghatározott családi pótlékhoz köti a kedvezményezett eltartotti minősítést, ezért a családok
támogatásáról szóló törvény hatályba lépése előtt például gyermeket nevelő házaspárok,
megfelelő átmeneti szabály hiányában, nem lennének jogosultak a családi jövedelemadózásra .
Ennek elkerülése érdekében a Javaslat lehetővé teszi, hogy e házaspárok 2010 . február 15-éig
bejelentést tegyenek az adóhatóság részére, hogy - a családok támogatásáról szóló törvény
rendelkezéseinek alkalmazása esetén - megfelelnének a Javaslatban meghatározott
fogalomnak, vagyis például közös életük folyamán legalább egy gyermeket neveltek . A
bejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő .

az 51-55. §-hoz
A Javaslat szerint a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, az egészségügyi
hozzájárulásról szóló törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény és az adózás
rendjéről szóló törvény módosított rendelkezéseit 2008-tól kell alkalmazni .

•

	

56. §-hoz
A Javaslat külön mulasztási bírságot fogalmaz meg a Javaslat átmeneti rendelkezésében
meghatározott, a családi jövedelemadózásra való jogosultsághoz szükséges bejelentésre
vonatkozóan .

•

	

57. §-hoz
Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadójára vonatkozó szabályozás módosítására
tekintettel a Javaslat rendelkezik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény módosításáról.

•

	

58. §-hoz
A Javaslat rendelkezik a magánszemélyek különadójának hatályon kívül helyezéséről, mivel
az - tartalmában - az adótábla harmadik (40 százalékos) adós' fának, illetve a vállalkozói
jöv elmei terhelő sz mélyi jövedelemadónak felel m

Dr. Semjén Zsolt ~~

Dr. Latorcai János Harrach Péter
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KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
ORSZÁGGYOLÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA

KÉPVISELŐCSOPORT VEZETŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 85 . §-a
alapján, „2007. évi	törvény egyes törvényeknek a családi
jövedelmadózással összefüggő módosításáról" szóló törvényjavaslatot
kívánjuk benyújtani .

Csatoltan megküldjük az elkészített hatásvizsgálatot .

Dr. Semjén Zsolt

Dr. Latorcai János

Budapest, 2007 . április 24.

Harrach Péter



A bevezetendő törvény hatása különböző élethelyzetű családokra .
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A bér adóterhelése - gyermektelen egyedülálló
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A bér adóterhelése - gyermektelen házas
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A bér adóterhelése - egy gyermekes egyedülálló
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A bér adóterhelése - egy gyermekes házas
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A bér adóterhelése - két gyermekes egyedülálló
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A bér adóterhelése - két gyermekes házas
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A bér adóterhelése - három gyermekes házas
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A családi típusú j övedelmadózás ésszerűsége
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Mészáros József

* 2005. évi Mikrocenzus alapján .
"Becsült adat

JÖVŐNK A GYERMEK

Hazánk népességének alakulása egyre sötétebb jövőképet fest . Lassan közhellyé válik,
hogy a gyermekszám drámaian fogyatkozik, és ez veszélyezteti a nagy társadalmi
intézmények működését és nemzetünk fennmaradását . E tények a közvélekedést is alakítják,
illusztrációként tekintsünk két internetes hírportál legutóbbi oldalairól néhány írást .

Néhány adat Magyarország népesedéséró7

Hazánkban a tartósan alacsony termékenységhez relative magas haladóság társul. Így
1981 óta a népesség szám fogyatkozik, összességében a természetes fogyás több mint 660e
embert jelent . E folyamat hosszúságát és mértékét illetően hazánk „világrekordernek"
tekinthető. E súlyos folyamatos mindenképpen meg kell változtatni . Magyarország korfáját
vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a folyamat megváltoztatása csak hosszabb távon
lehetséges, hiszen a korfa talapzatán csak kisebb létszámú korosztályok helyezkednek el .
Hazánkban az élve születések már hosszabb ideje nem érik el a természetes reprodukcióhoz
szükséges mértéket. Az Európai Unióban a reprodukcióhoz szükséges mértékű teljes
termékenységi arányszámmal megközelítőleg csak Írország és Franciaország rendelkezik .
Magyarországon különböző társadalmi csoportok különböző demográfiai stratégiát követnek,
átlagosan relatíve magas termékenységgel csak az alacsony képzettségű nők rendelkeznek .
Kedvezőtlen népesedési folyamatok együtt járnak a családszerkezet megváltozásával . Egyre
többen születnek házassági kapcsolaton kívül .

A mai fiatal generáció kitolódott iskoláztatási periódusa és ebből következően a
később kezdődő egzisztencia teremtés általában kitolja a nők családalapítását, így később
születnek meg az első gyermekek . Ez a folyamat lerövidíti a nők termékeny életszakaszát .

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy hazánkban csökken a házasodási kedv,
növekszik a válások száma, nő a házasságon kívüli kapcsolatban született gyermekek száma,
és csökken a termékenység. A csökkenő termékenység folyamatát kiegészíti a relatíve magas
haladóság, mely különböző társadalmi csoportokban nagyon eltérő jelleget mutat .

A népességszám esőkkenésének ősszetevői

11

11

Összetevők Változás
1980 és 2006 között

Változás mértéke
1980=100,0

Össznépesség

	

-632 882 94,1

60+

Emelkedés

117,9327 125
Nőtlenek, hajadonok

	

1 047 845 172,8
Elváltak 444 033 213,0
Egyszülős családok 136 122 139,9
Élettársi kapcsolatok** 258 890 387,7
Nyugdíjasok*

	

1 035 000 151,3
Egyszemélyes háztartás* 283 148 138,7



Forrás : ADemográfai Évkönyv megfelelő számai;
* A Magyar Statisztikai Évkönyv megfelelő számai és a Népszámlálás, 2001 c. kiadvány; KSH Mikrocenzus 2005 .2 . fej . A népesség és a
lakások jellemzői .

Az oktatás jelzőszámai, 1989-2004

12

20 éves korban nappali tagozaton

	

14,3

	

15,0

	

17,1

	

26,3

	

34,2

	

38,0

	

37,0

	

40,6

	

46,7

	

49,2tanul (%)
Forrás : Magyar Statisztikai Évkönyv megfelelő kiadásainak Oktatás című fejezetei.
Megjegyzés: *Nettó iskolázási arányok (Az egyes oktatási szintekre jellemző korcsoportokba tartozó tanulók és az azonos korú népesség
aránya. A figyelembe vett korcsoportok : óvoda 3-5 éves; alapfokú oktatás 6-13 éves; szakmunkásképző és szakiskoia 14-17 éves ;
középiskola 14-17 éves ; egyetem, főiskola 18-22 éves; összesen tanuló 3-22 éves) .

12

Megnevezés 1989 1990 1991 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Óvodás gyermekek aránya'> 85,2 85,5 86,3 87,1 86,5 86,6 86,5 87,8 86,4 87,8 86,9 86,8
Alapfokú oktatásban részesülők' ) 97,7 99,1 99,2 99,2 99,0 97,8 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Szakmunkásképző és szakiskolai

oktatásban részesülők
Középiskolai oktatásban

31,0 30,3 29,1 27,5 26,0 25,1 22,5 18,0 17,9 17,7

részesülők a)

Nappali felsőfokú oktatásban

40,2 40,2 41,1 42,7 47,5 55,0 60,7 57,8 58,7 59,0

részesülők a~

A felsőfokú oktatásban

8,2 8,5 9,1 9,7 10,9 12,9 15,3 17,5 19,5 21,5 23,2 24,4

részesülők közül esti és
levelező tagozaton, %

16 éves korban nappali tagozaton

. . 29,3 27,5 26,7 30,1 32,2 39,8 43,8 44,8 46,7 47,1 46,6

tanul (%) 80,3 83,2 86,2 93,8 89,0 89,0 88,7 91,8 94,0 95,2

A népesedés és család jelzőszámai, 1989-2005
Megnevezés 1989 1990 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Népességszám, ezer 10 10 10 277 10 212 10 135 10 - 10 10 10 10 098421 375 043 175 142 117
A népesség növekedési üteme - -0,02 -0,13 -0,19 -0,26 -0,21 -0,25 -0,32 -0,27 -0,25 -0,19
Nyers reprodukciós együttható 0,852 0,906 0,799 0,706 0,649 0,646 0,636 0,635 0,617 0,626
Tiszta reprodukciós együttható 0,831 0,889 0,784 0,693 0,638 0,635 0,627 0,626 0,609 0,618
60 éves és idősebb népesség, - 18,9 19,3 19,4 19,5 19,7 20,4 20,5 20,8 21,0 21,3
A nyers házasságkötési 6,4 5,9 5,2 4,6 4,4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3arányszám
A 15 éves és idősebb nők közül 15,3 15,9 18,6 19,7 20,8 21,7 22,0 22,6 23,1 23,6 24,1hajadon,
Házasságon kívüli születés, 12,4 13,1 19,4 22,6 26,6 29,0 30,3 31,4 32,3 34,0
Válás, ezer fennálló házasságra 9,6 9,9 9,8 9,7 11,4 11,0 11,0 11,6 11,6 11,6
15 éves és idősebb nők közül 7,7 8,2 8,9 9,3 9,8 10,3 9,9 10,2 10,4 10,6 10,8elvált,
Átlagos háztartásnagyság - 2,6 2,62 2,58 - - 2,57 - - - 2,47
Egyszemélyes háztartások - 24,3 - 26,1 - - 26,2 - - - 29,1aránya, %*
5 és többszemélyes háztartások - 8,0 - 8,5 - - 8,8 - 7,8aránya,%*
4 és többszemélyes háztartások - 26 - - - 25,3 22,5aránya,%*
Átlagos családnagyság* - 2,93 - 2,94 - - 2,93

	

-

	

- - 2,88
Egy szülő gyermekkel típusú - 15,5 - 15,5 - - 16,5

	

-

	

- - 16,8családok aránya%*
Családok megoszlása
gyermekszám szerint
A gyermektelen családok - 34,3 - 33,2 - - 33,7

	

- - 35,4aránya*
Az i gyermekes családok - 32,9 - 33,7 - - 34,0

	

- 34,4aránya*
A 2 gyermekes családok - 26,3 - 26,0 - - 24,7 - 22,6aránya*
A 3 gyermekes családok - 5,1 - 5,6 - - 5,9 - 5,8aránya*
4 és többgyermekes családok - 1,4 - 1,6 - - 1,7 - 1,8aránya, %*

Nem házas együttélések aránya - 5,1 - 7,4 - - 12,2

	

-

	

- - 15,4a párkapcsolatokon belül*
Állandó belső vándorlás, ezrelék 19,6 20,6 20,4 20,5 22,2 22,4 21,3

	

22,9

	

23,9 21,6
Ideiglenes belső vándorlás és 28,2 25,2 14,7 21,3 19,3 17,2 18

	

18,4

	

19,0 19,9visszavándorlás, ezrelék
Városi lakosság aránya,% 59,4 61,9 63,8 62,9 63,7 63,6 65,2

	

65,1

	

64,8 65,0



A foglalkoztatás jelzőszámai, 1992-2005

Forrás: A KSH Munkaerő Felmérés; Szociális Statisztikai Évkönyv .

Aktivitási arány korcsoportok szerint,
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Forrás : A KSH Munkaerő Felmérés; Szociális Statisztikai Évkönyv .
Megjegyzés : A foglalkoztatottak megoszlása iskolai végzettség szerint c. tábla adatait a sorkatonák nélkül közöltük 1999-től a bevezetett új
kérdőív az iskolai végzettségnek és a szakmai képzettségnek az eddiginél pontosabb beromlását teszi lehetővé . Az új besorolás miatt az iskolai
végzettségek ez előző évekkel közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

A deviancia jelzőszámai,1989-2004
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Megnevezés

	

1992

	

1993 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása,
Férfiak

55,1
7,4

62,5

37,5

100,0
11,8

41,9
4,4

46,3

53,7

100,0
9,4

48,2
5,8

54,0

46,0

100,0
10,7

54,6
6,5

61,1

38,9

100,0
10,7

39,6
3,8

43,4

56,6

100,0
8,8

46,7
5,1

51,8

48,2

100,0
9,9

54,9
5,1

60,0

40,0

100,0
8,5

41,0
3,1

44,1

55,9

100,0
7,0

47,7
4,0
51,7

48,3

100,0
7,8

57,3
4,3

61,7

38,3

100,0
7,0

43,2
2,6

45,8

54,2

100,0
5,6

50
3,4

53,4

46,6

100,0
6,4

57,1
3,8

60,9

39,1

100,0
6,3

43,1
2,3

45,4

54,6

100,0
5,0

49,8
3,0

52,8

47,2

100,0
5,7

57,1
3,7

60,8

39,2

100,0
6,1

43,3
2,5

45,8

54,2

100,0
5,4

49,9
3,1
52,9

47,1

100,0
5,8

57,6
3,8

61,4

38,6

100,0
6,1

44,3
2,6

46,9

53,1

100,0
5,6

50,6
3,2

53,8

46,2

100,0
5,9

57,5
3,7

61,2

38,8

100,0
6,1

44,1
2,9

47,0

53,0

100,0
6,1

50,5
3,3

53,8

46,2

100,0
6,1

57,4
4,3

61,7

38,3

100,0
7,0

44,2
3,6

47,8

52,2

100,0
7,5

50,5
4,5

54,5

45,5

100,0
7,2

Foglalkoztatottak

	

59
Munkanélküliek

	

7,5
Gazdaságilag aktívak

	

66,5
Gazdaságilag nem

	

33,5aktívak
Összesen

	

100,0
Munkanélküliségi ráta

	

11,3
Nők
Foglalkoztatottak

	

46,6
Munkanélküliek

	

4,5
Gazdaságilag aktívak

	

51,1
Gazdaságilag nem

	

48,9aktívak
Összesen

	

100,0
Munkanélküliségi ráta

	

8,7
Együtt
Foglalkoztatottak

	

52,8
Munkanélküliek

	

5,7
Gazdaságilag aktívak

	

58,7
Gazdaságilag nem

	

41,3aktívak
Összesen

	

100,0
Munkanélküliségi ráta

	

9,8

55,6
8,5

64,1

35,9

100,0
13,2

43,5
5,0

48,5

51,5

100,0
10,4

49,3
6,7

56,0

44,0

100,0
11,9

A munkanélküliek megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint,
Megnevezés 1992

	

1993

	

1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

8 általánosnál kevesebb 6,8

	

5,8

	

4,5 4,9 4,5 2,5 2,8 3,0 3,1 2,4 2,4

8 általános 37,4

	

35,9

	

35,6 32,9 34,6 29,9 32,6 32,2 30,3 28,7 27,9

Szakmunkásképző, szakiskola 31,8

	

33,7

	

35,5 36,5 34,3 38,9 37,2 36,0 37,6 35,6 35,5
Gimnázium, szakközépiskola 20,4

	

21,3

	

21,1 21,5 22,9 24,6 23,3 23,2 23,6 25,7 26,7
Főiskola 2,1

	

2,4

	

2,7 2,7 2,5 2,8 3 3,5 3,9 5,1 5,0

Egyetem 1,4

	

1

	

1 1,4 1,2 1,3 1,1 2,0 1,4 2,4 2,5

Összesen 100

	

100

	

100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Megnevezés 1992 1993 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

15-19 éves 23 20,8 19,1 15,3 15,8 11,6 9,7 6,8 5,9 5,5 5,3
20-24 éves 71,1 68,5 66,1 61,3 61,5 59,3 56,3 54,8 53,0 48,4 47,5

25-29 éves 77,6 76 75,7 72,4 72,9 75,2 75,7 75,1 75,6 76,7 77,4

30-39 éves 86,6 84,9 82,8 81 79,3 80,2 80,1 79,9 80,7 80,2 81,1

40-54 éves 81,7 79,4 77,5 76,2 74,1 76,5 75,8 75,9 76,9 76,8 77,7

55-59 éves 34,3 30,9 27,4 29,2 25,9 35 37,5 41 45,7 47,9 50,8
60-74 éves 10,3 7,9 6,7 4,6 4,2 4,5 4,6 5 6,1 7,2 7,2
Összesen 58,6 56 54 51,8 51,7 53,5 53,3 52,9 53,8 53,8 54,5

A munkanélküli ellátás mértéke
az átlag keresetekhez 39,5 35,9 31,9 28,7 27,8 26,6 26,6 26,0 25,8 25,9 26,3
viszonyítva,
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Forrás : KSH Demográfiai Evkönyv megfelelő számai . ** KSH, Élelmiszermérlegek és Tápanyagfogyasztás, 2004. *** Az egészségügyi
statisztikai évkönyv megfelelő számai . **** Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megfelelő számai alapján a KSH publikálja .
***** Az Egységes Rendőrségi- Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ERÜBS) adatai alapján számítva .
Megjegyzés : *Az 1996. január t jével bevezetett Betegségek Nemzetkőzi Osztályozása (BNO X . revíziója) lehetőséget ad az alkoholos
májzsugorodásban meghaltaknak más betegségcsoportokba való besorolására . Az ebből adódó eltérés nagyságrendjéről nincs információnk
Besorolás: 1995-ig „Alkoholos májbetegség és májzsugor"; 1996-tól „Alkoholos májbetegség".

Áttekintve termékenységünk alakulásának fóbb tendenciáit a legutóbbi évtizedekben,
néhány jellemzőt szeretnénk kiemelni :
- hosszú ideje - több mint 40 éve - nem biztosítja az egyszerű reprodukciót;
- a csökkenés tartós tendenciáját a befejezett termékenységű kohorszoknál sikerült

megállítani a termékenységet ösztönző, gyermeknevelést támogató intézkedésekkel, a
naptári éves adatokban ezek az intézkedések születési csúcsokat hoztak létre ;

- az egyes emberek magatartását kedvezőbben befolyásolták ezek az intézkedések, mint
ahogy a kohorszadatok jelzik, a termékenységemelkedést vagy legalábbis nagy részét a
modernizációval járó strukturális változások semlegesítették ;

- az időszak második felében csökkentek az egyes csoportok közötti termékenységi
különbségek, általánossá vált a kétgyermekes család ;

- a jelenlegi termékenységcsökkenésben a fiatalok megváltozott családalapítási
szokásainak nagy szerepe van, de a házas fiatalokat is jellemzi a szülések későbbi
időpontra halasztása;

- a fiatalok termékenységi és házasodási magatartásának változása már a nyolcvanas
években megkezdődött, a rendszerváltás után a folyamatok felgyorsultak ;

- a házasságon kívüli szülések aránya minden korcsoportban emelkedett .
Nem tudjuk, hogy a fiatalok termékenysége meddig esik még vissza, s nem tudjuk azt sem,
hogy a gyermekszülés későbbi életkorra halasztásáról van-e csupán szó vagy csökken
befejezett termékenységük is, s ha igen, milyen mértékben . Elméletileg van lehetőségük az
elhalasztott szülések pótlására, a későbbi gyermekszülés általában a termékenység
csökkenésével jár együtt .

Kezelhetőek-e ezek a problémák? Megítélésűnk szerint a helyzeten szükséges és
lehetséges is változtatni.

Reményt keltő, hogy a fiatalok vágyott és ideálisnak tekintett családmérete alig tér el a
demográfiai egyensúlyhoz szükséges termékenységtől .

Élve született, összesen kívánt és ideálisnak tartott gyermekszámok (%)
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Megnevezés 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Öngyilkosság, 100 ezer lakosra 41,6 39,9 38,7 35,3 33,7 32,2 32,6 29,2 28 27,7 27,2
Alkoholos májbetegség okozta 38,8 39,4 56,2 70,9 54,1 59 57,4 51,5 49,1 49,2 47,6haláleset, 100 ezer lakosra*
Egy főre jutó évi borfogyasztás, liter** 23 28 30 29 30 33 28 34 34 32 32

Egy tőre jutó évi sörfogyasztás, liter** 104 105 94 85 71 68 72 71 73 75 73
Egy főre jutó évi égetett szeszesital 5,0 4,3 3,7 3,5 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6fogyasztás, 100 fokos alkohol, liter**
Egy főre jutó évi őszes szeszesital 11,3 11,1 10,5 10,4 10,2 10,0 10,0 11,0 11,1 11,1 11,1fogyasztás, 100 fokos alkohol, liter**
Pszichiátriai gondozókban nyilván-

tartott beteg, 10 ezer lakosra*** 118 123 132 135 136 130 130 130 133 135 140

Jogerősen elítélt, 10 ezer lakosra**** 76 56 91 92 98 115 113 110 115 109 115
Ismertté vált közvádas bűncselekmények,

2 168 3 291 4 332 3 795 4 572 5 939 4 496 4 571 4 142 4 081 4144100 ezer lakosra*****



Forrás: Életünk fordulópontjai, 2001

A gyermeknevelést könnyítő, juttatások elősegíthetik majd, hogy ez ne következzék be, s
esetleg némi változás történjen a fiatal korcsoportok magatartásában is . A jelenlegi
termékenységünk oly alacsony, s oly messze került az egyszerű reprodukció szintjétől, hogy
egyre sürgetőbbé válik e kérdés kezelése . Ez feltételezi a hatékony, a gyermeknevelést
sokoldalúan támogató családpolitikát, hogy a hosszú ideje alacsony termékenységből adódó
népesedési gondjaink ne váljanak még súlyosabbá.A népesedési jellemzők évtizedek alatt
igen lassan változnak, a kedvezőtlen tendenciákat csak lassan, hosszabb távon lehet
korrigálni. Így kifejezetten kívánatos lenne olyan népesedés és társadalompolitika
megfogalmazása, mely kormányzati ciklusokon, sőt évtizedeken is átível .

Közös feladatunk tehát a fiatal párok számára lehetőséget teremteni, hogy elérhessék a
kívánt családméretet. Mi akadályozza ezt?

A jóléti társadalomban a gyermek közjószág . Pontosabb megfogalmazásban ez a gyakorta
hallott kifejezés inkább fogalmi gyorsírásnak tekintendő : nem szó szerint a gyermek a
közjószág, hanem a jövő nemzedékek adófizetési képessége . A gyermeknevelés a jövedelmek
újraelosztásának magas aránya miatt részben externalizálja a gyermekek felnevelésére
fordított egyéni erőfeszítéseket. A gyermeket nem nevelők olyan juttatásokat is kapnak,
például nyugdíjat vagy időskori egészségügyi ellátást, amelyhez csak gyermekvállalás (vagy
szélsőséges esetben munkaerőimport) útján lehet hozzájutni . Vagyis gyermeket vállalók és
nem vállalók között láthatatlan újraelosztás zajlik .

Érdemes számba vennünk azt, hogy egy-egy gyermek születése mekkora
többletjövedelmet eredményez a társadalom számára. Ezt a számítást Németországra nézve
elvégezte Hans-Werner Sinn . Egy átlagos német adófizető életpályáját elemezve
befizetéseinek jelen értékeit számítva megállapította, hogy 90ezer eurónak megfelelő
többletjövedelmet jelent egy új járulékfizető a rendszernek . Ha nettósítjuk a fenti számítást,
azaz levonjuk az átlag járulékfizető költségeit, akkor is mintegy 35ezer EU nettó nyereség
marad a rendszerben.
Ez az okfejtés két dolgot is világossá tesz :

•

	

a felnevelt gyermekek általában pozitív gazdasági hatásúak,
• a demográfiai egyensúlyhoz képest meg nem született gyermekek tőkekivonást

jelentenek, legalább a felnevelésük költségének erejéig a társadalomnak tartalékot
kellene képeznie .

A különböző típusú gyermeknevelési ösztönző elemek, illetve szociális juttatások másként
kell, hogy érintsenek különböző társadalmi helyzetű családokat . Ugyanaz a juttatás csomag
bizonyos társadalmi rétegekben születésszám csökkentő, míg más társadalmi rétegekben
születésszám növelő hatású lesz . (a fentieket illusztrálja a 5 ., 6 ., 7. Ábra. Az idevonatkozó
irodalmat kiválóan áttekinti Gá1 Róbert Iván (2003)) .

A családok megbecsülésének hiánya
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Gyermekek
A gyermekek száma

Összesen
Átlag

100 nőre0

	

1 1 1 2 1 3 1 4-x

Élve született 37,6 20,1 30,2 9,1 3,0 100,0 122

Összesen kívánt 6,0 16,2 53,1 19,6 5,0 100,0 205

Ideálisnak tartott 1,4 12,8 66,1 18,5 1,2 100,0 206
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A termékenységi és egészségügyi adatok rávilágítanak arra a tényre, hogy a család
társadalmunk legfontosabb megtartó és újratermelő ereje . A házasságban élők több gyermeket
nevelnek fel. Napjainkban számos társadalmi intézmény támogatja a nem rendezett
párkapcsolatban élőket . A tömegtájékoztatás különböző intézményei propagálják az
„alternatív" kapcsolatokat.

A család, a házasság intézmények megerősítése közös érdekünk, a termékenység, a
gyermekáldás növekedésének is fontos eszköze a biztos, stabil család intézménye .

Jövedelemadórendszer

Az adórendszerek keletkezése idején többnyire csak a háztartásfőnek volt
jövedelemszerző tevékenysége, ezért az adózás családi típusú volt, hiszen háztartások adóztak
jövedelmeik után. (Érdemes megjegyezni, hogy Mill is következetesen a háztartások
jövedelméről beszél, amikor a Principles ofpolitical economy című könyvében az adóztatást
tárgyalja.) A XXX század elején bomlottak fel a többgenerációs családok, s a század második
felében kezdett általánossá válni a kétkeresős családmodell . A nem mezőgazdaságból vagy
mezőgazdasági jellegű tevékenységből élő háztartásokban csak a második világháború után
vált általánossá a női foglalkoztatottság . E jelenséggel összefüggően változott a családok
gyermekvállalási stratégiája is . A családok tényleges jövedelmi helyzete és a jövedelmek
közötti egyszerű lineáris kapcsolat napjainkra sokkal bonyolultabbá vált a munkaerőpiaca és
demográfiai folyamatok következtében . A történeti változásokat csak részben követték az
adórendszerek változásai .

Az anyasági juttatások és a családi pótlék mellett az adórendszer a családpolitika fontos
eszköze. Az adókedvezmények a társadalma igazságosság egyik fajtáját képviselik, ha
figyelembe veszik a teherviselő képesség szintjét az adó mértékének megállapításakor . Az
adókedvezmények kialakulása szempontjából meghatározó, hogy a családpolitika
formálódásának időszakában - a múlt század első felében - az egykeresős családfenntartói
modell volt a meghatározó, azaz a férj gondoskodott feleségéről és a háztartásában élő
gyermekeiről. Az adókedvezmények tekintetében ezért két irányban jelentkeznek különböző
kedvezmények:

a) azon kedvezmények, amelyek figyelembe veszik a házaspár egyik tagjának eltartotti
helyzetét,

b) azon kedvezmények, amelyek az eltartott gyermekekre vonatkozóan járnak .

Az elkülönült adófizetők kezelésére kétféle rendszer képzelhető el. Az egyik a
személyi jövedelemadó, amely alapértelmezésben teljes mértékben eltekint az adófizető
családi állapotától és családfenntartói kötelezettségétől, ám ebben a körben is szóba jöhet az a
lehetőség, hogy az egyik házasfél átadhatja adókedvezményét a másiknak, vagy az eltartott
családtag után adókedvezményt lehet igénybe venni . A másik megoldási mód a splitting
(megosztás), amelynek az a lényege, hogy a házaspár jövedelmeit összeadják, majd
valamilyen kulcs szerint (például fele-fele arányban) újraosztják a felek között . E rendszer
elvileg más eltartott családtagokra is kiterjeszthető . Az újraelosztás módja országonként eltérő
lehet, attól függően, hogy milyen összeghatárig érvényesíthető a jövedelmek újraelosztása,
illetőleg milyen arányban osztható meg a jövedelem a házastársak között .

A két rendszer közötti alapvető különbség az, hogy a személyi jövedelemadózás
szorgalmazza és támogatja mindkét fél jövedelemszerzését, hiszen nem veszi figyelembe a
másik fél által megszerzett jövedelmet az adófizetési kötelezettség megállapításakor . Az
említett kétféle megközelítés egyszersmind az adózás egyik alapkérdését is felveti. Ha
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ugyanis az egyént tekintjük az adózás alapegységének, akkor a jövedelem termelője, míg ha a
család vagy a háztartás az adózás alapegysége, akkor a fogyasztási egység kerül előtérbe .

A személyi jövedelemadó alapvetően a kétkeresős gyermektelen családot
kedvezményezi . Míg az egyéni adózásban minden személy adóalanynak tekintendő, a
splitting rendszerben a működési mechanizmus összetettebb, Franciaországban családi
kvóciens működik., A francia rendszerben a splitting speciális formája valósul meg. A
splitting alapelve az - mint említettük -, hogy a házastársak jövedelmét összeadják, majd
adózás előtt részekre osztják . Ennek két lehetséges megoldása van : az egyszerűbb az, amikor
- előre meghatározott arányban - a két házasfél között osztják meg a jövedelmet, míg a
másik lehetőség alkalmazásakor - ez működik Franciaországban - a részekre osztásban
figyelembe veszik a gyermeket vagy gyermekeket is . Franciaországban tehát nem a
jövedelemkeresők vagy a potenciális jövedelemkereső házastársak, hanem a fogyasztási
egység, azaz a család szerint veszik figyelembe a családi jövedelmet az adózás
szempontjából. Sinn a relatíve magas francia termékenységben döntő szerepet tulajdonít
a francia családpolitikának ezen belül is a családi adózásnak.

Gyermekes háztartások adóterhei Magyarországon

Az utóbbi tizenhét év családi pótlék és adókedvezmény változásait foglalja össze az
alábbi táblázat.

Családi ótlék és adókedvezmén

17

Forrás : Mészáros 2006
Gyermekekhez kapcsolódó adókedvezmény nem minden évben volt az adórendszerben. A
családi pótlék változásai is meglehetősen hektikusak az elmúlt tizenöt esztendőben . A viták
kereszttüzében a családi adókedvezmény szerepe volt. Érdemes megvizsgálnunk azt, hogy
egy gyermekes, vagy gyermektelen háztartás adóterhelése hogyan változik. A számítások
alapjául a következő megfontolást választottuk : tekintsük a létminimumot, melyet minden
háztartás számára alapvetően fontos elérni . Így azzal a feltevéssel élve, hogy egy 2 személyes
gyermektelen háztartás megteremti maga számára a létminimumot, mint jövedelmet,
hasonlóan egy 2 gyermekből és 2 felnőttből álló háztartás lét minimumát is vizsgáltuk . A
vizsgálat sajnálatos módon 2000 és 2004 évek közötti időszakra korlátozódik, 1996 és 1999
között a KSH nem készített létminimum számításokat, a korábbi számítások viszont más
módszertannal készültek, így az adatok nem összehasonlíthatóak . A számítás módszertana a
következő: a 2 fós, gyermektelen háztartás mindkét tagja kereső, és egyenlő keresettel
rendelkeznek. Kiszámítva az egyes keresetek jövedelemadó terhelését évente és összegezve a
háztartásra. A gyermekes háztartás esetében két különböző eset képezte vizsgálat tárgyát . Az
egyik esetben csak az egyik fél folytat jövedelemszerző tevékenységet, a háztartás másik tagja

17

Ev Bruttó
átlagkereset

Forint/hó

Létminimum
2

Létminimum

2+2

Családi pótlék

2 gyermekes
család

adókedvezmény

2 gyermekes
család

Gyes

Nettó

2000 87 645 60 331 99 978 9 400 4 400 15272

2001 103 553 68 707 113 857 9 400 8 000 16845

2002 122 482 75 439 125 013 +4700x8+560
0x5

8 000 18492

2003 137 193 87 526 145 044 +11200 8 000 20056

2004 145 520 93 287 154 590 +11800 8 000 21344



a gyermekeket neveli. Másik esetben mindkét felnőtt jövedelemszerző tevékenységet folytat
és azonos jövedelemmel rendelkezik . Az első esetben a létminimum megszerzéséhez
szükséges bruttó jövedelmet kiszámítása történik . A létminimum összegét csökkentve a
családi pótlék összegével, a jövedelem számításánál figyelembe véve a gyermekek után járó
adókedvezményt. A második esetben a családi pótlékkal csökkentett létminimumot osztva
kettővel képezte az egyes keresők számára a szükséges nettó bért. A három vizsgált eset
adatait foglalja össze a táblázat .

Adóterhek különböző háztartásokban

Forrás: Mészáros 2006

A táblázat adatai egyértelműen bemutatják azt, hogy a gyermektelen háztartás
adóterhelése nagymértékben kisebb, mint a kétkeresős gyermekes háztartásé, és döntő
mértékben kisebb, mint az egykeresős gyermekes háztartásé .

Az adatok az adókedvezmény szerepét új megvilágításba helyezik . Amennyiben a
létminimumot mint szükséges jövedelmi pozíciót tekintjük kiinduló pontnak,
megállapíthatjuk, hogy hazánk jövedelemadó rendszerének tehermegoszlása aránytalan, a
gyermekes háztartásokat magasabb jövedelem megszerzésére kényszeríti, majd e
jövedelmeket adóteherrel sújtja .

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy hazánk jelenlegi jövedelemadó
rendszere rendkívül méltánytalanul bánik a gyermeket vállaló fiatal
munkajövedelemmel rendelkező családokkal . Ezen változtatnunk kell. Ezért javasoljuk
a választható családi jövedelemadó rendszer bevezetését .

A gyermekvállalás terheinek nem megfelelő elismerése

A gyermeknevelés költségeinek négy fontos forrása van .
•

	

A gyermekek fogyasztása,
•

	

a gyermeknevelésre fordított háztartási munka
•

	

az anya, illetve a szülő kieső folyó jövedelme és
•

	

az anya, szülők humántőke vesztesége, amely egy alacsonyabb életpálya
jövedelemben mutatkozik meg.

Összességében megállapítható, hogy a gyermeknevelési támogatások e költségeket még
részlegesen sem kompenzálják . Az idevonatkozó számítások szerint a gyermekeik humán
tőkéjébe intenzíven invesztáló családok (azaz akiknek gyermekei magas közteherviselő
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2000 109,8 723.972 361 .986 1199.736 599.868 70 190 105

2001 109,2 824.484 412.242 1366.284 683.142 110 180 160

2002 105,3 905.268 452.634 1500.156 750.078 75 275 185

2003 104,7 1050.312 525 .156 1740.528 870.264 0 350 45

2004 106,8 1119.444 559.722 1855.080 927.540 0 300 40



képességgel rendelkeznek) még részlegesen sem kapnak e költségek után megfelelő
kompenzációt .
A szakirodalomban 2 németországi példa is elemzésre került, melyben egyetemben
kimutatták a szociális rendszerek pozitív illetve negatív hatását a születésekre . Schwarz
tanulmánya szerint amikor a Saar-vidék 1957-ben újra csatlakozott Németországhoz a korábbi
francia megszállás alól, jelentős mértékben csökkent a termékenység. Ennek oka a korábbi
nagyvonalú francia családtámogatási rendszer felváltása a jóval szűkösebb német rendszerre
volt. Büttner tanulmánya szerint egészen a hetvenes évek közepéig a két német állam
termékenységi adatai igen közel álltak egymáshoz . Ekkor az egykori NDK nagyvonalú
népesedéspolitikai intézkedéseket vezetett be, ennek hatására emelkedtek a termékenységi
ráták, a szülések egy része ugyan „előre hozott" szülés volt, de Büttner szerint az
intézkedéscsomag mindenképpen megemelte a születési rátákat. A kilencvenes évek után
pedig a néhai NDK területén jórészt a nyugati területek fogyasztói társadalmának beáramlása,
de a családtámogatási rendszer szolgáltatásainak csökkenése okán is drámaian lecsökkentek a
születési ráták .

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy szükséges a gyermeknevelés
költségeivel kapcsolatos társadalmi tehervállalás újragondolása, javasoljuk a gyermek
egyes iskolai szakaszainak lezárultát követő kompenzációs mechanizmus kidolgozását.
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1., ábra A népesség száma és összetétele, 1880-2050
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2., ábra A népesség száma nem és életkor szerint, 1980, 2006

Férfi

110 100 90

	

80

	

70 60 50 40 30 20

1980.1 .1

IM

10 0 0 10 20

21

30 40 50
-2006.1.1



3., ábra Teljes termékenységi arányszám (TTA), 19472005
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4., ábra Születések és halálozások, 1980-2005
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5., ábra A házasságon kívül születettek aránya az anya korcsoportja szerint, 1975-1999

Forrás: Demográfiai évkönyv, KSH Budapest, 1999 :
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6., ábra A teljes termékenységi arányszám az anya iskolai végzettsége szerint
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7., ábra A teljes termékenységi arányszám az anya iskolai végzettsége szerint,

koborszonként
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Gábos András, Gál Róbert Iván, Keller Tamás

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció )

Bevezetése
A jóléti társadalomban a gyermek közjószág . Pontosabb megfogalmazásban ez a gyakorta
hallott kifejezés inkább fogalmi gyorsírásnak tekintendő : nem szó szerint a gyermek a

közjószág, hanem a jövő nemzedékek adófizetési képessége . A gyermeknevelés a jövedelmek

újraelosztásának magas aránya miatt részben externalizálja a gyermekek felnevelésére
fordított egyéni erőfeszítéseket. A gyermeket nem nevelők olyan juttatásokat is kapnak,

például nyugdíjat vagy időskori egészségügyi ellátást, amelyhez csak gyermekvállalás (vagy

szélsőséges esetben munkaerőimport) útján lehet hozzájutni . Vagyis gyermeket vállalók és

nem vállalók között láthatatlan újraelosztás zajlik .

Alábbi tanulmányunkban ennek a gyermeknevelési erőfeszítéseket terhelő láthatatlan

járulékfizetés számszerűsítésével foglalkozunk . Megvizsgáljuk, hogy mennyibe kerül a

gyermeknevelés a szülőnek (1 . fejezet) és milyen kompenzációt ad ezért a társadalom (2 .
fejezet). A gyermek közjószág-hányadának ismeretében megadjuk az egyéni hozzájárulás és a

társadalmi kompenzáció egyenlegét (3 . fejezet). Végül bemutatjuk, hogy a kapott eredmények

milyen korlátok között érvényesek, és milyen kérdések tisztázása árnyalhatja a képet .

1 . A gyermeknevelés költségei
Az 1 . részben arra teszünk kísérletet, hogy megbecsüljük a gyermeknevelés magyarországi
költségét. A számítások során abból indulunk ki, hogy a gyermeknevelés költségeinek négy
fontos forrása van : 3

- a gyermekek fogyasztása,

- a gyermeknevelésre fordított háztartási munka,
- az anya (illetve a szülők) kieső folyó jövedelme, és

28

t Ezt a tanulmányt a TÁM Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette a Barankovics Alapítvány megbízásából .
A kutatás vezetője : Gál Róbert Iván
2 Köszönettel tartozunk Lőrinci Lászlónak és Farkas Péternek a korábbi változat elkészítéséhez nyújtott
közreműködésért.
3 Ezeket az összetevőket említi Walker (1995), de megtalálhatók Beckem6l (1993) is .
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- az anya (a szülők) humán tőke vesztesége, amely egy alacsonyabb életpálya jövedelemben

mutatkozik meg.

Tanulmányunkban a gyermeknevelés költségeinek kiszámításakor az első két összetevőt

számszerűsítjük, a harmadikra és negyedikre viszont a kutatásnak ebben a szakaszában nem

térünk ki . Az alábbiakban először a gyermekek fogyasztására fordított kiadásokat becsüljük

meg. Ezt követően a gyermekneveléssel kapcsolatos nem fizetett házimunka értékének

meghatározására fordítjuk figyelmünket . Áttekintjük a nem fizetett házimunka értékének

megállapítására tett eddigi magyarországi erőfeszítéseket, majd magyar adatokon

megbecsüljük a speciálisan a gyermekek nevelésére fordított nem fizetett munka értékét .

1.1. A gyermekek fogyasztására fordított kiadások
A háztartáslétszám növekedése, ilyen módon pedig a gyermekvállalás következtében a

háztartások fogyasztási szerkezetének megváltozását számszerűsítő kísérletek termékei az ún.
ekvivalencia skálák .4 Ezek - általában a tagok sorszáma és életkora szerint különböző -

fogyasztási súlyokat rendelnek a háztartások tagjai mellé. Emögött az a megfontolás és

tapasztalati megfigyelés áll, hogy például egy kétszemélyessé váló háztartás kiadásainak

nagysága nem növekszik kétszeresére az új tag megjelenésével. Ennek oka, hogy a kiadások

szerkezetében olyan tételek is találhatók, melyek függetlenek a háztartás létszámától, vagy

azzal nem egyenes arányban nőnek . Az ekvivalencia-skálákat több célra is fel lehet használni .

Az egyik legelterjedtebb terület például a jövedelemegyenlőtlenségi és szegénységi

vizsgálatok. Számunkra ezúttal az ekvivalencia skála hozzárendelése a háztartások

fogyasztási kiadásaihoz arra a kérdésre ad választ, hogy a háztartások fogyasztásának

mekkora hányada jut egy gyermekre. Így közvetett módon számszerűsíthetjük a

gyermeknevelés fogyasztásból adódó költségeit .

Arra törekedtünk, hogy számításunk során ne csupán egyetlen ekvivalencia-skálát

használjunk, hanem lehetőleg több módszer eredményeit is figyelembe vesszük és így

alternatív számításokat végezzünk . E módszerek mindegyike az adott országra jellemző

szakértői becsléseket vagy mikroszintű adatokat igényel . Ahhoz tehát, hogy a gyermeknevelés

fogyasztási költségeinek magyarországi értékére vonatkozóan hiteles becslést adhassunk,

hazai adatokon számított ekvivalencia skálák használata lenne optimális . Egyes módszerek

nemzetközileg elfogadottak és használatuk széles körben elterjedt, más módszerrel készült

4 A téma szakirodalmában fellelhető, összegző jellegű munkák közül lásd például Browning (1992), Hagenaars,
de Vos és Zaidi (1994), valamint Van Praag és Warnaar (1997) tanulmányát .
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skálák a rendelkezésünkre állnak, végül lehetőség van ilyen skálák előállítására hazai

háztartásszintű fogyasztás adatokon is .

A nemzetközileg elfogadott és használt skálák közül a legelterjedtebb az ún. OECD-

skála, melynek két változata ismert . Mindkettő egy fogyasztási egységnek tekinti a

háztartásfőt, az első (időben is korábbi változat, a továbbiakban OECD 1.) azonban nagyobb

súllyal veszi figyelembe a háztartás többi tagját, mint a második (a továbbiakban OECD 11 .) .

Az OECD I. skála a háztartás további felnőtt tagjait 0 .7, a kiskorú gyermekeket 0 .5

fogyasztási egységként veszi figyelembe. A szakirodalom a skála első változatát túl

meredeknek tartja, egyes szerzők úgy vélik, hogy a háztartás háztartásfőn kívüli tagjait túl

magas fogyasztási egységként kezeli . A skála második változata valamelyest kezeli ezt a

problémát, ám a skála-súlyok megállapítása mögött ezúttal sem elméleti, hanem intuitív

alapokat találunk. Az OECD 11. skála a felnőttek mellé 0.5-ös, a gyermekek mellé pedig 0 .3-

as súlyt rendel. Az OECD-skála naiv becslésen alapul, nem találunk mögötte elméleti

alapokat. Számításaink során egyik változatot sem vesszük figyelembe, azonban az skála első

változatának módosított és a következő bekezdésben leírt formáját igen .

Hazai megfigyelt fogyasztáson alapul a Központi Statisztikai Hivatalban készült

empirikus ekvivalencia-skálája, melyek alapvetően fogyasztási adatok háztartás-specifikus

értékeiből állnak elő oly módon, hogy a magasabb és az alacsonyabb gyermekszámú

háztartások fogyasztásában mutatkozó különbségeket a pótlólagos gyermek fogyasztásaként

kezelik. Az empirikus ekvivalencia-skálák szerkezete nagymértékű átfedést mutat az OECD-

skála első változatának szerkezetével . 5 A KSH munkatársai az OECD I . skála egy módosított

változatát alkalmazzák. Az eltérés a gyermekek életkor szerint differenciált

figyelembevételéből adódik. A hivatal munkatársai a 7 év alatti gyermekeket 0 .5-ös

fogyasztási egységnek, a 7-14 éveseket 0 .6-nak, a 14 év felettieket pedig 0 .7-nek, vagyis a

háztartás felnőtt tagjaival azonos súlyúnak tekintik. A számítás során a gyermeknevelésre

fordított fogyasztási kiadások számításánál ezt a módosított skálát figyelembe vettük .

Rendelkezésünkre állnak még magyarországi korspecifikus fogyasztási adatok,

melyek alkalmasak a különböző típusú háztartások fogyasztása közötti eltérések

meghatározására és így a marginális gyermekszám nyomán bekövetkező fogyasztásnövekedés

mértékének kiszámítására . Dr. Baranyai István számításai az 1996-os általános forgalmi

adóból (ÁFA) és a fogyasztási adóból (FA) bevételek életkor szerint megoszlásának

becslésére vonatkoznak mikroszintü fogyasztási adatok felhasználásával .b Az életkori

5 Havasi Éva (KSH) közlése .
6 Baranyai (1999) .



fogyasztás alapján összeállított skálát tartjuk a leginkább közelállónak a gyermeknevelés

fogyasztási költségeinek becslésére alkalmas ideális módszerhez . Feltételezésünk szerint a

gyermekek fogyasztásában alacsonyabb súllyal vesznek részt a magasabb - elsősorban

fogyasztási - adóval terhelt termékek, ezért a számítás eredményei kismértékben

alulbecsülhetik a fiatalabb korosztályok fogyasztását . További torzítást okozhat az adatokban

az a tény, hogy 1996 óta néhány termék adótartalma megváltozott .

A továbbiakban az egy pótlólagos gyermekre jutó fogyasztási kiadásokat becsüljük

meg a fentebb megnevezett ekvivalencia-skálák segítségével . A számításokhoz a TÁRKI

mikroszimulációs modelljének adatállományát használtuk. A szóban forgó adatállomány az

összehasonlítható jellemzők alapján egyesíti a 2003-as TÁRKI Háztartás Monitor és a KSH

Háztartás Költségvetési Felvétel állományait az APEH anonimizált adóbevallási mintájával .

Becslésünk a háztartások összes éves személyes célú kiadásainak egy gyermekre eső részére

vonatkozik. Az egy gyermekre eső fogyasztást a gyermekek súlyának az ekvivalencia-skálák

fogyasztási egységei alapján számolt háztartásmérethez viszonyított arányából becsültük . A

számításainkhoz használt ekvivalencia-skálák szerkezetét és a gyermekek fogyasztási súlyát a

háztartáson belül az 1 .1 . táblázat, a Baranyai-skála felépítését pedig az 1 .1 . ábra tartalmazza .

Így például egy kétszülős és kétgyermekes, tehát összesen négytagú család az első OECD

skála alapján összesen 2 .7 fogyasztási egységnek számít . Így a 0 .5 fogyasztási egységként

meghatározott gyermekre az összfogyasztás 18,5%-a esik . Egy másik skála használata esetén

természetesen más fogyasztási hányadot kapunk : a második OECD-skála esetében 14,3%-ot .

A Baranyai-skála esetében azt mondhatjuk, hogy egy kétszülős, kétgyermekes családban, ahol

a szülők 30-44, a gyermekek pedig 10 és 14 évesek, a fiatalabb gyermek fogyasztási súlya

17,8%, az idősebbé pedig 21,5% a háztartáson belül . A gyermeknevelés fogyasztási

költségeinek számítását háztartástípusonként végeztük el, melynek eredményeit az 1 .2 .

táblázat tartalmazza.

1.1. táblázat
Az ekvivalencia-skálák szerkezete és egy gyermek fogyasztási súlya a háztartás

méretéhez viszon ítva

7 A részszámítások a szerzőknél elérhetők.
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OECD 1. skála Módosított
OECD 1. skála

OECD 11. skála

Első felnőtt háztartástag 1,0 1,0 1,0
További felnőtt háztartástagok 0,7 0,7 0,5
15-18 éves gyermek 0,5 0,7 0,3



mo ositott OECD 1. skala esetében egy 7-14 éves gyermek fogyasztási súlyának arányát számítottuk ki
egy olyan családban, ahol a másik gyermek 6 éves vagy fiatalabb .

0-5 éves 6-10 é%-es

	

1-14 éves 5-1 S éves 19-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60-(i9 éves 70 felett

1.1. ábra
A Baranyai-skála szerkezete : korspecifikus fogyasztási arányok

1.2. A gyermeknevelés háztartási munka-költsége $
A gyermeknevelés költségeit tárgyaló szakirodalomban a fogyasztási költség jóval nagyobb

hangsúlyt kap, a háztartási munka értékére nem vagy csak nagyon kevés figyelmet fordítanak .

Mivel azonban a szülők csupán a gyermek jelenlétéből fakadóan olyan teendőket is

elvégeznek, melyeket a gyermekkel nem rendelkezők nem, álláspontunk szerint indokolt ezek

számbavétele a gyermeknevelés költségei között . Felfogásunk mellett szól, hogy e munka

értéke egyébként megjelenik a gyenmekek fogyasztására fordított kiadások között, ha azt a

szülők a piacon vásárolják meg. A gyermeknevelésre fordított háztartási munka azonban

nemcsak a fellépő költségek, hanem a kieső folyó jövedelem oldaláról is megközelíthető.

8 Ez a szakasz megjelent Gábos és Sebők (2004) írásában.
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7-14 éves gyermek 0,5 0,6 0,3
6 éves vagy fiatalabb gyermek 0,5 0,5 0,3
Egy gyermekre eső fogyasztási hányad
egy kétszülős kétgyermekes családban* 0,185 0,21 0,14



Amennyiben ugyanis a háztartási munka értékének megfelelő részét gyermeknevelési

költségnek tekintjük, ez egyúttal a kieső munkakereset megszerzéséhez szükséges időt is

magában foglalja . Egy háztartás-gazdaságtani modellben a szülők jövedelmet és időt

allokálnak különböző javak előállítására . Dönthetnek arról, hogy t időmennyiséget a

munkaerőpiacon töltenek el munkajövedelem megszerzésével, vagy ugyanabban az

időkeretben háztartási munkát végeznek .9 Amennyiben a haszonáldozati költség (opportunity

cost) módszerét követve a háztartási munka idejét a szülő korábbi keresetével árazzuk be,

akkor egyben a teljes kieső folyó jövedelmet is figyelembe vesszük . Amennyiben az egyes

tevékenységeket külön-külön árazzuk be, úgy a kieső folyó jövedelem és a gyermeknevelésre

fordított háztartási munka megfelelő részének értéke között különbség mutatkozhat .

Az alábbiakban először néhány általános módszertani szempontot veszünk számításba,

majd bemutatjuk a gyermeknevelés háztartási munka-költségeinek általunk követett, de

alapvetően a már meglévő magyarországi tapasztalatokra támaszkodó becslési eljárását .

Ennek során először a gyermeknevelés céljából végzett háztartási munka mennyiségével,

majd annak árával foglalkozunk . Végül a rendelkezésünkre álló adatok segítségével

megbecsüljük a gyermekek nevelésére fordított nem fizetett munka értékét.

1.2.1 . Általános módszertani szempontok a háztartási munka értékének számításához

A gyermeknevelés háztartási munka-költségének becslésekor két módon járhatunk el lo :

1 . a háztartás által előállított termékek, szolgáltatások mennyiségét és árát határozzuk

meg (output vagy kibocsátás alapú becslés)

2. az előállított termékek, szolgáltatások termeléséhez szükséges erőforrásokat, ebben

az esetben a tevékenységekre fordított időt és a tevékenység árát számszerűsítjük

(input vagy költség alapú becslés) . 11

Számításaink során az input alapú eljárást használjuk. Ezek döntően azokra a kísérletekre

támaszkodtak, melyek a háztartási termelés nemzeti számlákhoz illesztését célozták . 12 A

gyermeknevelés költségeinek önálló számszerűsítése céljában eltér a háztartási termelés teljes

körű meghatározásától. Azok a módszertani eljárások azonban, melyek a háztartási termelést
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9 Erről lásd például Becker (1993) vonatkozó részeit .
10 A háztartási munka értékének becsléséről lásd például Benería (1999), Goldschmidt (1993), Goldschmidt-
Clermont - Pagnossin-Aligisakis (1995) . Magyarul lásd Sik és Szép (2002) .
11 Az input és output alapú eljárások előnyeiről és hátrányairól magyarul lásd Sik és Szép (2002 : 28-29) . A
háztartások gondozási költségeinek output alapú becslésre lásd Dalenberg-Fitzgerald-Wicks (2000) . A két
módszer párhuzamos használatát lásd Aslaksen-Fagerli-Gravningsmyhr (1998) tanulmányában.
12 Lásd Holloway-Tamplin (2001) .



a szatellitszámlákon keresztül megjelenítik a nemzeti számlák rendszerében, rendkívül

hasznosak a gyermeknevelés háztartási munkából származó költségeinek meghatározásakor .

Az alábbiakban nagymértékben támaszkodunk a háztartási termeléssel kapcsolatos kutatások

eddigi elméleti és módszertani eredményeire . 13

Adatbázisként a Központi Statisztikai Hivatal 1999/2000 . évi életmód/időmérleg-
felvételét használjuk. Ahhoz, hogy a szülők gyermekük felnevelésére fordított költségeit

meghatározzuk, olyan adatállományra volt szükségünk, mely a háztartások szintjén is

tartalmaz információkat a gyermekneveléssel kapcsolatos tevékenységek időmennyiségéről .

A 2000 tavaszi periódusban a KSH egy 3227 háztartást tartalmazó mintán olyan szerkezetben

gyűjtött információkat, amely kielégítette a kutatásunk céljait . ,4 A tanulmányban majd

részletesen is ismertetjük azt az eljárást, mellyel a gyermeknevelésre fordított időmennyiséget

háztartásszinten becsültük. Számításaink során gyermeknek tekintettünk minden 25 éves vagy

fiatalabb háztartástagot, akit az adatállomány családi állás változója gyermekként regisztrált

és az illető nappali tagozaton tanulmányokat folytatott . 15

1.2.2. A gyermeknevelésre fordított idő mennyisége

A gyermeknevelésre fordított idő mennyiségének kiszámításakor az első lépés annak

eldöntése, hogy a háztartásban végzett munkák közül melyek tekinthetők a gyermek nevelése,

a gyermekbe való beruházás érdekében végzett termelőtevékenységnek. Ezek

körülhatárolásához a vonatkozó szakirodalom az ún. „harmadik szereplő" elvét alkalm azza. 16

Könnyen belátható például, hogy ha gyermekünk mellé bébiszittert vagy nevelőt fogadnánk,

akkor az a gyermekfelügyelettel, illetve a gyermekneveléssel összefüggő minden

tevékenységet képes lenne ellátni . Nem kérhetünk meg ugyanakkor senkit sem arra, hogy

helyettünk megnézzen egy műsort a televízióban vagy kocogjon reggelenként . Egyes

esetekben azonban nehezen elválasztható egymástól a termelő- és a személyes tevékenység : a

bébiszitter dolgozhat helyettünk, szülői szeretetet, törődést csak az anya vagy az apa „állíthat

elő" . 17

13 Sik-Szép (2002) .
14 Az adatfelvétel részletes módszertani dokumentációját lásd : KSH (2001).
15 Jogosan lehet érvelni amellett, hogy a gyermekek def halásakor használt életkort 24 évre emeljük a felsőfokú
tanulmányaikat folytatók esetében, hiszen e gyermekek esetében is számolhatunk úgy háztartási munkából, mint
fogyasztásból szármató költségekkel .
16 Goldschmidt-Clermont (1993 : 420) . A ,,harmadik szereplő" elvét előszór Reid (1934) fogalmazta meg .
Magyarul Sik-Szép (2002 : 22-23) .
17 Sik-Sz6p (2002 : 22-23) .
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Adataink forrása, az időmérlegnapló módot adott két, egyidőben végzett tevékenység

számbavételére. Ezek közül az egyik fő-, a másik melléktevékenységnek minősült. Ez a

megoldás több olyan kérdést is felvetett, melyre a gyermeknevelés időtartamának

kiszámításához válaszolnunk kellett :

a) A két tevékenység időtartamára vonatkozóan nem áll rendelkezésre külön adat, tehát

azt kell feltételeznünk, hogy ezeket ugyanannyi ideig végzik . Nincs továbbá

információnk arról, ha valaki esetleg nemcsak két, hanem három vagy több

tevékenységet is végez párhuzamosan.

b) Az a) pont következményeként el kell döntenünk, hogy a párhuzamos tevékenységek

időtartamát miként vegyük figyelembe. Ezt két módon tehetjük meg: vagy csak a

főtevékenységet, illetve annak időtartamát rögzítjük, vagy a fő- és

melléktevékenységek időtartamát külön-külön számítjuk be . Ez utóbbi azt jelenti,

hogy ha egy főtevékenységet 10 percig végeztek és párhuzamosan melléktevékenység

is folyt, akkor a melléktevékenységet 10 percnyi önálló tevékenységként kezeljük,

tehát a nap 10 percét valójában 20 percnek tüntetjük fel . Ez értelemszerűen odavezet,

hogy a nap látszólag több mint 24 órából áll. Bár ez a megközelítés akár életidegennek

is tűnhet, elemzésünk során ezt alkalmaztuk.

C) A b) pontban vázolt második módszer további információvesztést okoz azzal, hogy

csak a főtevékenységhez kapcsolódnak minősítő kódokkal, tehát csak az erről tudjuk,

hogy kinek a számára végezték . Ezért elemzésünk során a saját háztartás részére

végzett főtevékenység mellett azt a melléktevékenységet vettük számításba, amely

közvetve vagy közvetlenül a gyermekneveléshez kapcsolódik, és saját háztartás vagy

saját gyermek részére, illetve saját lakásban végzik.

d) Egyes tevékenységekről (a közlekedésről, a várakozásról és sorban állásról) megfelelő

minősítő kódok hiányában nem tudjuk, hogy saját háztartás vagy saját gyermek

részére végezték-e azokat vagy sem. Ezért az adott tevékenységek vagy

tevékenységcsoportok időtartamát olyan arányban vesszük figyelembe, amely

megegyezik a saját háztartás célját szolgáló időmennyiségnek a vonatkozó

tevékenységre fordított összes időmennyiségen belüli arányával .

Mivel a gyermeket döntően a szülők beruházási jószágának tekintjük, a nevelésével

kapcsolatos háztartási munkáknak csak a szülők által elvégzett mennyiségét vesszük

figyelembe . 18 Az adatállomány szerkezetéből adódó probléma, hogy a szülők háztartási

18 Fontos megjegyezni, hogy a gyermekek egy bizonyos életkor betöltését követően rendszeresen vagy
esetenként végeznek olyan tevékenységeket, melyek a háztartás termelése szempontjából hasznosak. A
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munkára, közelebbről gyermeknevelésre fordított ideje háztartásszinten összegződik . Ennek

következményeként egy kétszülős családban a gyermekneveléshez kapcsolódó olyan

tevékenység, amelyet párhuzamosan mindkét szülő végez, időben megkettőződik . Ezt az

eljárást sem elméleti, sem pedig módszertani szempontból nem tartjuk megalapozatlannak . A

két szülő jelenléte kétszeres odafigyelést, hatékonyabb nevelést jelent, érzelmi többletet adhat

a gyermeknek, ráadásul erre az időre mindkét szülő lemond munka- vagy szabadidejének egy

részéről. A kétszeres input azonban minden valószínűség szerint nem eredményez kétszeres

outputot. Ezért - külső szakértői becslést alkalmazva - a kétszülős háztartásokban az apa

gyermeknevelésre fordított idejét 0,65-ös szorzóval vettük figyelembe. A szorzó

megállapításánál egyrészt azzal számoltunk, hogy a két szülő gyermeknevelésre fordított

idejében 70 százalékos átfedés van és hogy a második szülő egy egységnyi inputja

ténylegesen csak fél egységgel növeli meg a tevékenység outputját . Így tehát a második szülő

esetében a 30 százalékos, önállóan végzett tevékenységhányad mellé a fennmaradó hetven

százalék felét, tehát 35 százalékot számítottunk be .

Tanulmányunkban a gyermeknevelés céljából végzett tevékenységnek három típusát

különböztetjük meg : (1) közvetlenül gyermeknevelés céljából végzett tevékenységeket, (2) a

gyermekneveléshez közvetetten kapcsolódó tevékenységeket, végül (3) azokat a

tevékenységeket, melyek során a szülők egyúttal a gyermekfelügyeletét is ellátják. 19

Közvetlenül gyermeknevelési céllal végzett tevékenységek

Közvetlenül gyermeknevelési céllal végzett tevékenységnek tekintettünk azokat, melyek az

időmérlegnaplóban kifejezetten a gyermek gondozásaként, képzéseként jelennek meg, így a

csecsemőgondozást, a három év alatti, továbbá az idősebb gyermekek gondozását, ápolását,

felügyeletét, a mesélést, a gyermekkel való játékot, valamint a tanulást, az iskolai feladatok

ellenőrzését . Ugyancsak a közvetlen gyermeknevelési tevékenységek közé soroltuk a

gyermekruha vásárlására, a gyermekneveléssel kapcsolatos ügyintézésre, továbbá a

gyermekgondozással, -neveléssel összefüggő közlekedéssel töltött időt .

gyermekek által végzett háztartási munka értékét a befektetés hozamának tekinthetjük, és mint teljes egészében
magánmegtérülést, le kellene vonnunk a gyermeknevelés költségeiből . A gyermekek által végzett háztartási
munka értékének becslésére az alábbiakban azonban nem vállalkozunk. Az általunk használt adatbázis a 10
évesnél idősebb gyermekek esetében erre lehetőséget nyújt, ezért a jövőben erre kísérletet lehet tenni .
19 A gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek típusonkénti besorolását, valamint az egyes tevékenységekre
fordított átlagidő megoszlásait és a tevékenységet végzők arányát tartalmazó táblázatokat lásd Gábos-Sebők
(2003, 3. melléklet) .
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A gyermek felneveléshez közvetett módon hozzájáruló tevékenységek
Azok a háztartási munkák, melyek eredményeként létrejött javakból és szolgáltatásokból a

háztartás minden tagja, így a gyermekek is részesülnek, szintén részét képezik a
gyermeknevelésnek.20 Ezért elemzésünk során ezzel az időmennyiséggel is számolunk . Az

idesorolt tevékenységek körét viszonylag tágan határoztuk meg, de ezeknek csak azt a

hányadát vettünk figyelembe, melyet a szülők saját háztartásuk részére végeztek . A kérdés

csupán az, hogy a tevékenységek e körének mekkora része tudható be a gyermek jelenlétének .
Abból indultunk ki, hogy a háztartási munkák erre visszavezethető növekedésnek meg kell

jelennie a gyermektelen, illetve a különböző gyermekszámú háztartások időráfordításában .

Így feltételezhetjük, hogy az egygyermekesek több időt töltenek el ezekkel a

tevékenységekkel, mint a gyermektelenek, a kétgyermekesek pedig többet, mint az
egygyermekesek. A gyermekek száma szerint differenciálva kiszámítottuk a felnevelésükhöz

hozzájáruló tevékenységek összes átlagos idejét . Az így kapott eredményekből képeztünk

egy-egy ,munkaekvivalencia-skálát", mely különböző súlyokat rendel az eltérő

gyermekszámú háztartásokhoz . 21

A gyermek felügyelete
A szülők nyilvánvalóan több időt töltenek együtt gyermekeikkel, mint amennyit nevelésükre a

fenti definíciók szerint közvetlenül vagy közvetve fordítanak . Így a szórakozás céljából

végzett tevékenységek időtartama alatt passzívan jelen lévő gyermekre felügyelhetnek, sőt

adott esetben nevelhetik is. Erre alapozva az időmérlegben nevesített minden olyan

tevékenység időtartamát,

amelyet a szülők nem jövedelemszerzés céljából végeznek,
amelyet sem a közvetett, sem a közvetlen gyermeknevelési tevékenységek első

csoportjába nem soroltunk be, illetve ha mégis, azokat a szülők nem saját

gyermekük vagy háztartásuk számára végezték,

amelyet nem kategorizáltunk a gyermek neveléséhez közvetetten kapcsolódó

tevékenységek közé, és
- amely esetében a gyermeket az időmérleg-naplóban résztvevőként jelenlévőként

tüntették fel, a gyermek felügyeleteként beszámítottuk a gyermeknevelés

időmennyiségébe .

20 Erre Szép Katalin hívta fel a figyelmünket, amiért külön köszönettel tartozunk.
2l A munkaekvivalencia-skála számításához felhasznált részeredményeket és a skála értékeit lásd Gábos-Sebők
(2003) .
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A gyermekfelügyelete tevékenységek beszámításakor, bár többségük szabadidős

tevékenység, nem tértünk el a harmadik szereplő elvétől, hiszen a felügyeletet magát

harmadik személy is el tudná látni .

Joggal vethető fel, hogy idősebb, sok szempontból önálló gyermekek már nem

igényelnek felügyeletet, így ennek beszámítása a gyermeknevelésre fordított idő

mennyiségébe annak felülbecsléséhez vezet . Több szempont figyelembe vételével végül úgy

döntöttünk, hogy csak azokban a háztartásokban tekintjük gyermekfelügyeletnek a saját

gyermek jelenlétében végzett szülői tevékenységet, amelyben volt legalább egy 14 éves vagy

fiatalabb gyermek .

1.2.3. A gyermeknevelésre fordított háztartási munka értéke

A gyermeknevelés háztartási munkából származó költségeinek számításakor a második fontos

lépés e munka értékének meghatározása . A szakirodalom a nem fizetett otthoni munka

értékének becslésére a helyettesítési költség és a haszonáldozati jövedelem módszerét

javallja. 22 Számításaink során ez utóbbit használjuk, mivel a haszonáldozati jövedelem

módszerének alkalmazásához szükséges összetett adatbázis jelenleg nem áll rendelkezésre .

A helyettesítési költség módszere a háztartási munka értékét valamilyen külső piaci

információira alapozza. Az input-alapú becslési eljárás esetében ez olyan bér- vagy

keresetadatokat jelent, melyek kifejezik a háztartás tagjai, esetünkben a szülők által végzett

nem fizetett munka értékét. Különböző megoldások lehetségesek attól fiiggően, hogy a

számításhoz milyen információkat használunk .23 Szóba jöhet

•

	

a piaci szektorban az adott tevékenységhez legközelebb álló területen dolgozók bére .

Ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a szülök háztartási tevékenysége bizonyos

piaci foglalkozásokhoz hasonlítható, melyek értékéről a piac informál ;

•

	

a háztartás által fizetett szakmunkások bére. Ennek alkalmazásakor abból indulunk ki,

hogy az általuk végzett munka körülményei és eszközei nagyban hasonlítanak a

háztartástagok által végzett tevékenységek azonos paramétereihez ;

•

	

egy általános helyettes vagy háztartási alkalmazott bére. Emellett az szól, hogy az ő a

munkafeltételeik, munkájuk tartalma és megszervezésének módja nagyon hasonló a

háztartási munkák körébe soroltakéhoz, valamint az is, hogy így csupán egyetlen bér

imputálására van szükség .

Elemzésünk során alapvetően az első eljárást alkalmaztuk . A második megfelelő adatok

22 Goldschmidt-Clermont (1993), Sik-Szép (2002: 35).
23 Sik-Szép (2002 : 38) .



hiányában a kutatás jelen fázisában semmiképp nem jöhet szóba . A harmadik pedig, úgy

véljük a gyermekneveléshez közvetetten vagy közvetve kapcsolódó több tevékenység

esetében alulértékelné az elvégzett munkát . Fontosnak tartjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy

az általunk választott helyettesítési mód több tevékenység esetében felülértékeli a

gyermeknevelésre fordított háztartási munka költségét . 24

A piaci vállalkozások alkalmazottainak bérét az alábbi szempontok szerint rendeltük a

gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységekhez :

•

	

minden tevékenység esetében igyekeztünk az ahhoz legközelebb álló foglalkozást

megtalálni ;

•

	

ahol lehetett, nem szakmunkát, hanem segédmunkát választottuk ;

•

	

azon tevékenységekhez, amelyek piaci megfelelője hiányzott, a háztartási

alkalmazottak átlagos bérét rendeltünk ;

•

	

a szabadidős tevékenységek időtartamát, függetlenül attól, hogy azokban a gyermek

résztvevő volt-e vagy csupán jelen volt, a gondozók átlagbérével vettük figyelembe .25

A felmerülő technikai nehézségek közül elsőként a párhuzamos tevékenységeket említhetjük .

Az időmennyiség meghatározásakor már szóltunk arról, hogy a fó- és melléktevékenységeket

önálló munkavégzésnek tekintettük, ezért Tószabályként a rájuk fordított időt is külön-külön

vettük számba. Feltételezzük azonban, hogy a párhuzamosan végzett munkák kevésbé

hatékonyak, mint ha azokat külön-külön végeznék .26 Ugyanakkor a melléktevékenység

tényleges időtartamáról nem rendelkezünk információval, ezért azt a Tótevékenységével

vettük azonosnak, ami vélhetően felülbecsléshez vezet . A kettő értéke közötti különbséget

végül is az elvégzett tevékenység árán, tehát a hozzákapcsolt kereseteken keresztül

jelenítettük meg. Technikailag ezt olyan módon vittük végbe, hogy a melléktevékenységekhez

alacsonyabb kereseteket rendeltünk, a főtevékenységek esetében alapul vett értékek

egyharmadát

A módszer segítségével egy háztartás-specifikus, ún . kompozit bébiszitterbért

állítottunk elő . A rá fordított idő és a hozzárendelt bruttó kereset alapján meghatároztuk az

egyes háztartási tevékenységek értékét, majd háztartásszinten összegeztük, és elosztottuk a

24 Ennek legfontosabb oka, hogy a piaci és az otthoni munka szervezeti és intézményes feltételei nagymértékben
különböznek. A választott módszerrel így túlbecsüljük a háztartási munka hatékonyságát .
25 Az eljárás során segítségünkre volt Falussy (2001 a) .
26 Az Időmérleg felvétel adatainak vizsgálata arra utal, hogy a párhuzamos tevékenység információ-tartalma eltér
a fótevékenységétól, néhány kivételtől eltekintve az adott szituációt színesítik, önálló időigény nélkül : a
melléktevékenységekre fordított idő 89%-át a beszélgetés és a médiafogyasztás teszi ki. Továbbá a nagy
odafigyelést igénylő tevékenységekre kevésbé jellemző a velük egy időben végzett, figyelemmegosztó
elfoglaltság . A téma részletes vizsgálatát lásd Sebők-Sik (2004) .
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gyermeknevelésre fordított összes időmennyiséggel. Így ahhoz a bérhez jutottunk, amelyet a

szülők háztartásonként annak a harmadik személynek fizetnének, aki a gyermekneveléshez

kapcsolódó tevékenységeiket helyettük elvégezné . Ehhez a 2003-as Bértarifa felvétel adatait

használtuk .

A gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységekre fordított összes időtartamhoz

hozzárendeltük a számított kompozit bébiszitterbért, majd meghatároztuk az éves költséget .

Ehhez 365 nappal számoltunk . Felmerülhet, hogy tekintsünk el a nem fizetett munkaszüneti

napoktól. Ha így járnánk el, az jelentősen megváltoztatná a végső eredményt, hiszen a

háztartási munka bére a ekkor az általunk választott megoldás szerinti érték 72%-a lenne.

Azért döntöttünk végül is a 365 nap mellett, mivel a kompozit bébiszitter-bér számításakor

használt minden kiinduló jövedelemadat havi kereset volt . Annak mértéke pedig független az

adott hónapban éppen ledolgozott munkanapok számától . Amennyiben a kiinduló adat órabér

lett volna, úgy a második módszer használata lett volna indokolt . A gyermeknevelés háztartási

munka-költségeit családtípusok szerint az 1.2. táblázat tartalmazza. 27

1.3. A gyermeknevelés teljes költsége
Az egy gyermekre jutó költségeket a korábban is használt keretben, háztartástípusonként

összegeztük. Az 1.2. táblázat első oszlopa a gyermeknevelés teljes költségének fogyasztásból,

a második oszlopa pedig a nevelésre fordított háztartási munkából származó részét

tartalmazza. A harmadik oszlop egy adott családtípus gyermeknevelésre fordított összes

költségének (kivéve a szülők kieső jövedelméből fakadó költség) arányát mutatja az átlag

százalékában. A táblázatban foglalt eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy egy gyermek

nevelésének egyéves átlagos költsége 2003-as árakon számítva 1,26 millió forint . A

családtípusonkénti vizsgálat azt mutatja, hogy az egy gyermekre jutó gyermeknevelési

költségek az egygyermekes szülők számára magasabbak, mint a több gyermeket nevelők

esetében. A pár egy gyermekkel és az egyedülálló szülő egy gyermekkel típusú családokban

mért különbség nyilvánvaló oka a szülők eltérő számából adódik, ami befolyásolja a

háztartási munka értékét az otthoni és a piacon végzett munka időtartamának eltérő viszonyán

keresztül (az egyedülálló szülők kisebb valószínűséggel tudnak otthon maradni

gyermekükkel). Ugyancsak átlag feletti költségekkel számolhatunk a más család egy

27 A gyermeknevelés háztartási munka-költségének számításakor végzett alternatív számítások, valamint a
részkalkulációk eredményét lásd Gábos-Sebők (2003). Az ott közölt számok annyiban eltérnek a jelen
tanulmányban leírt módszer eredményeként kapottaktól, hogy abban a kétszülős háztartásokban a két szülő által
közösen végzett tevékenységeknél a második szülő hozzájárulását is teljes értéken számítottuk be .
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gyermekkel kategóriában, ám az átlag százalékában mért arány itt alacsonyabb (117%) .

Ebben az esetben a gyermekek életkori összetétele befolyásolhatja a költségeket : e családok

egy részében a szülőkön kívüli felnőtt családtag valójában a szülők gyermeke, de az általunk

életkor alapján definiált gyermek kategóriába nem esik bele . E családokban az - életkor

alapján definiált - gyermekek így átlagosan idősebbek, mint a más egygyermekes

családokban élők . Az egynél több gyermeket nevelő családokban az egy gyermekre jutó

költségek nem érik el az összes család figyelembevételével számított átlagot . E családtípusok

közül az egy gyermekre jutó éves összköltség a pár két gyermekkel kategóriában a

legmagasabb, az átlag 94%-ával . Az átlag százalékában kifejezett legalacsonyabb értéket az

egyedülálló szülő két vagy több gyermekkel családtípus esetében mértük, az egy gyermekre

jutó költség itt nem érte el az átlag háromnegyedét .

1.2. táblázat
Egy gyermek nevelésére fordított fogyasztási és háztartási munkából származó éves

költsé esaládtí usonként 2003 eFt

2. A gyermekvállaláshoz kötődő támogatások

Az alábbi fejezetben a gyermekneveléssel kapcsolatos költségek kompenzálására hivatott

programok kiadásait vizsgáljuk meg gyermekszám szerint. Olyan jóléti készpénz-

41
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Fogyasztási
költség

gyermekenként
(éves, eFt)

Háztartási munka-
költség

gyermekenként
(éves nettó, eFt)

A két
költségtípus

együtt

Az adott családtípus
gyermek-nevelésre

fordított teljes
költségének aránya az

átlag %-ában
Pár 1 gyermekkel 377 1 663 2040 162
Pár 2 gyermekkel 363 822 1 185 94
Pár 3+ gyermekkel 282 835 1 117 89
Egy szülő 1 gyermekkel 417 960 1 377 109
Egy szülő 2+ gyermekkel 337 504 842 67
Más család 1 gyermekkel 288 1 180 1 469 117
Más család 2+
gyermekkel 259 680 939 75
Összesen 327 931 1 258 100



42

transzfereket vettünk számba, amelyek jogosultsági kritériuma a gyermeknevelés . Ezek

elkülönítése bizonyos esetekben nem volt lehetséges, egyes támogatások tehát nem kerültek

be az elemzésbe. A gyes-t, a gyet-et, a gyed-et, az anyasági segélyt, a családi pótlékot, a

terhességi-gyermekágyi segélyt, illetve az eltartottakhoz kapcsolódó személyi jövedelemadó-

kedvezményt tudtuk figyelembe venni, mint amelyek egyértelműen a gyermekeseknek

szólnak. A természetbeni juttatások közül azokkal az állami finanszírozású programokkal,

illetve azok meghatározott részével számoltunk, amelyeket csak a gyermekek vesznek

igénybe. Ilyen a közoktatás és a gyermek-egészségügyi ellátás . A támogatások megoszlásának

háztartás-típusok szerinti profilját a korábbiaknak megfelelően, a TÁRK1 mikroszimulációs

adatbázisa alapján készítettük el . Ezt azután összehasonlítottuk az erre a célra fordított

kiadások költségvetési zárszámadási értékével, és a becslést eszerint korrigáltuk . A makro

adatok forrása a társadalombiztosítási alapok zárszámadása valamint a költségvetés

zárszámadása.

2.1 Készpénzes támogatások
A gyes-kifizetések megoszlására viszonylag pontos információink voltak, mivel a

mikroszimulációs adatállományban konkrét tételként szerepelt a gyes . A minta alapján kapott

ellátásszám 3 százalékkal, az ellátások aggregále értéke 22 százalékkal alulbecsülte a valós

értéket. Mivel az eltérés okát nem ismertük, a gyes megoszlását úgy hoztuk létre, hogy a

számított adatokat egyenletesen korrigáltuk ezzel az eltéréssel . A gyes-megoszlás is hasonlóan

készült, erre is konkrét sor vonatkozott a mikroszimulációs adatállományban . Ez az

ellátásszámot 1 százalékkal felül, az ellátás értékét 12 százalékkal alulbecsli, úgyhogy itt is a

zárszámadási adatokra korrigáltuk becslésünket . A gyed esetében a makro-érték felülbecslése

18 százalékos .

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás a szülő nőknek, összege a minimálnyugdíj

150 százaléka. A támogatás összegét a mikroszimulációs állomány mintájában született

csecsemők szerint osztottuk fel a családtípusok között, minden háztartásról ismerjük ugyanis

a gyermekek születési évét. Az összegeket a gyermek születése után előálló családtípushoz

(gyermekszámhoz) rendeltük, ami megfelel a támogatás jogosultságának: ha a csecsemő nem

született volna, nem járna a támogatás .

A mikroszimulációs adatbázis a családi pótlékot a háztartási, nem az egyéni

jövedelmek között gyűjti, ez a családok közötti felosztásnál azonban nem okoz gondot, mivel

ott mi is háztartási szintű változó alapján végeztük el a felosztást . A gyermekszám szerinti
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megoszlás elkészítéséhez a családi pótlékot a szülők között egyenlően osztottuk el, abban az

esetben pedig, ha nem volt szülő, akkor a felnőttek között osztottuk el egyenlően . Így

kerülhetett minimális összegű családi pótlék a gyermektelenekhez is, mert előfordult, hogy az

unokáját nevelő nagyszülő, aki gyermektelennek minősül, megjelölte, hogy kap családi

pótlékot .

A terhességi -gyermekágyi segély a szülési szabadság ideje alatt jár, a kapott összeget

pedig a táppénzalap alapján számítják. A háztartástípus szerint, a mintából nyert profilt, a

szokásos módon, a zárszámadási makro-értékekkel korrigáltuk .

Az eltartottak után járó személyi jövedelemadó-kedvezmény háztartástípusok szerinti

profiljának megrajzolásához ugyancsak a TÁRK1 mikroszimulációs modelljének adatbázisát

használtuk. Ez a minta azonban, olyan dimenziókban, amelyek közvetlenül nem

összevethetőek az egyes állományok között, torzíthat . Ezt a torzítást a szélsőséges értékek

kiszűrésével próbáltuk csökkenteni, de teljesen megszüntetni nem tudtuk .

A fentiek alapján immár be tudjuk mutatni, hogy a 2003-as költségvetés mennyit

juttatott az említett támogatási formákból az egyes gyermekes családtípusoknak (lásd a 2 .1

táblázatot) .

2.2 Természetbeni juttatások
A Pénzügyminisztérium konszolidált funkcionális mérlege az egészségügyi közkiadásokat öt

fő kategóriára bontja:

- kórházi tevékenységek és szolgáltatások

- háziorvosi és gyermekorvosi szolgáltatások

- rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

- közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

- egyéb egészségügyi kiadások .28

E tételek közül elvileg egyénekre bontható az első három és az utolsó csoport . A
közegészségügyi kiadásokat a tiszta közjavak közé soroltuk .

Korprofilként Orosz (2004) számításait használjuk . Ez a számítás az Országos

Egészségpénztár (OEP) 2002-es CT, fekvőbeteg, gyógyászati segédeszköz, járóbetelt és

művese kasszáinak TM-szám alapján összekapcsolt 0,5 százalékos mintájára épül .

28 A mérleg mögött álló Módszertani segédlet a háziorvosi és gyermekorvosi szolgáltatásokat a rendelői
ellátások alá sorolja, viszont külön sorban tünteti fel a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket, valamint
az egészségügyi célú kutatást-fejlesztést .
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Az oktatási tevékenységek költségeit azon egyszerű elgondolás alapján osztottuk le,

hogy az egyes korosztályok részesedése az oktatási kiadásokból arányos az adott

korosztályból az oktatás adott ágában résztvevő tanulók számával . Ha egy korosztály minden

tagja egy oktatási ágban tanul, mint például a 10 évesek, akiknek gyakorlatilag 100 százaléka

általános iskolába jár, akkor egyenletesen részesülnek az oktatási kiadásokból . A 6 éveseknek

csak a negyede jár általános iskolába tehát ők negyedannyi oktatási kiadásban részesülnek,

mint a 10 évesek. Arra nem volt mód, hogy az eltérő évfolyamok eltérő oktatási költségeit

figyelembe vegyük. Mivel a mérlegben külön szerepelt az alap-, a közép-, és a felsőfokú

oktatás, valamint az egyéb oktatás, ezért ezekre az ágakra tudunk eltérő költségeket számolni .

Együtt szerepelt viszont az általános iskolai oktatással az iskolai előkészítés . Itt tehát

azzal az egyszerűsítő feltételezéssel kell élnünk, hogy az óvodások oktatása egy főre

számolva ugyanannyiba kerül, mint az általános iskolai oktatás. Ez egyébként valószínűleg

nem áll távol a valóságtól, hiszen az óvodai normatíva általában több mint az iskolai

normatíva 90 százaléka .

A számítás módja tehát az volt, hogy az egyes tételeket az igénybe vevők létszámára

igazítva osztottuk le a korosztályokra. Ez annyiban okoz csekély torzítást, amennyiben az

oktatási létszámadatok tanévre számolva álltak rendelkezésre, a korosztályi adatok pedig

évközegi létszámok .

A természetbeni juttatások családtípusonkénti megoszlását a 2 .1 . táblázat tartalmazza .

2.1 táblázat
A e

	

ermekre utó családtámo atási kiadások családtí usonként eFt
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pénzben támogatások természetbeni támogatások
Pár 1 gyermekkel 213 404
Pár 2 gyermekkel 152 428
Pár 3+ gyermekkel 227 478
Egy szülő 1 gyermekkel 116 422
Egy szülő 2+ gyermekkel 133 426
Más család 1 gyermekkel 169 489
Más család 2+
gyermekkel 178 465
Összesen 176 438



3. A gyermekvállalási költségek és a kompenzációképp kapott
támogatások egyenlege

Az eddigiekben megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerül a gyermeknevelés a szülőnek és azt,

hogy mennyivel járul hozzá a gyermekneveléshez a társadalom . Megállapítható, hogy minél

később született egy korosztály, életpálya-kereseteinek annál nagyobb részét kényszerült

befizetni az intergenerációs transzfer-programok fenntartására . Az 1947-esek még csak 31-37

százalékot fizettek, illetve fognak még fizetni, a 2003-asoknak már 58-59 százalékot kell

fizetniük .29 Ennek megfelelően, mikor az alábbiakban összevetjük a közjavak előállításához

történő egyéni költségvállalást és ennek közösségi kompenzációját, a költségek 59, míg a

kompenzáció 41 százalékát vesszük figyelembe, hiszen az egyéni hozzájárulások 59 százalék

feletti része a szülők vagy gyermekeik számára térül meg közvetlenül, a kompenzáció 41

százalék feletti része pedig adóként visszakerül a társadalomhoz .

Az egy gyermekre, illetve az egy szülőre jutó költségek és támogatások viszonyát a

3 .1 táblázat mutatja . A költségek és támogatások összevetéséből tisztán látható három fontos

tendencia. Az első ezek közül az, hogy a gyermeknevelés költségei jóval magasabbak az ezt

kompenzáló támogatásoknál. Már itt hangsúlyozzuk, a későbbiekben pedig még visszatérünk

rá, hogy az itt szereplő forintösszegek a nagyobb költségvetéssel készülő és megbízhatóbb

eredményeket szolgáltató további kutatások során változhatnak, mert több leegyszerűsítő

feltevés feloldása lehetővé válik. A nagyságrend azonban, tehát hogy a nem kompenzált

erőfeszítéseket százmilliárdokban kell mérni, már most is világosan látszik .

A második tendencia, hogy az egy gyermekre eső negatív egyenleg minden

családtípusban gyermekszám szerint javul . Egy átlagos egygyermekes pár esetén az egyenleg

még

-951 ezer forint egy évben, két gyermekkel - gyermekenként - már csak -461 ezer forint,

három vagy több gyermekkel pedig -370 ezer forint . Ennek több oka van .

Először is, a gyermeknevelési költségeket marginális szemléletben számoltuk, tehát a

pótlólagos gyermek fogyasztása mindig kisebb volt, mint az előzőé, mert bizonyos javak

29 A korosztályi egy fóre eső nettó bérhez flat-rate adóként, azaz bérarányosan hozzáadtuk a mindenkori naptári

év egy fóre eső intergenerációs transzferest, tehát a családtámogatási, oktatási, egészségügyi és nyugdíj-

kiadásokat. Az így szerkesztett bruttó bérhez viszonyítottuk a felsorolt intergenerációs transzferekhez tőrtévő

átlagos korosztályi hozzájárulást. Ez a bruttó bér tehát nem fedezi az egyéb kőzksadásokat, viszont a

keresetekhez köti a kifejezetten intergenerációs természetű programokat . Az eljárás további részleteiről lásd Gá1

és Tarcali (2002) .
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közösen fogyaszthatók, érvényesül a "méretgazdaságosság" a háztartási kiadásokban . A

későbbiekben bemutatjuk, hogy a - világszerte általánosan használt - módszer torzít,

különösen az első gyermek pótlólagos költségei esetében . A gyermek valószínűleg

újrarendezi a "pár egy gyermekkel" típusú családok kiadási szerkezetét a "pár gyermek

nélkül" típusú családhoz képest, tehát a gyermekre jutó kiadások nem pusztán pótlólagos

kiadások, a szülők saját fogyasztásukból is átcsoportosítanak a gyermek javára . Hasonlóan

degresszív a gyermeknevelésre fordított idő alakulása . Nyilvánvaló, hogy a szülőpár a

naponta rendelkezésére álló 48 órából átlagosan többet tud egy gyermekre fordítani, ha csak

egy gyermeke van, mint ha több .

Másodszor, a természetbeni támogatások egy gyermekre jutó értékében

családtípusonként jelentős eltérés mutatkozik . A legtöbb esetben az egy gyermekre esö érték a

gyermekszámmal nő. Ez a gyermekek kormegoszlására vezethető vissza . A "pár egy

gyermekkel" típusú családokban a 0-4 éves gyermek aránya sokkal nagyobb, 39 százalék,

mint a többi típusban. Márpedig az oktatási kiadások gyorsabban nőnek a gyermek

életkorával, mint ahogy az egészségügyi kiadások csökkennek .

A gyermekszám szerinti célzottság akkor válik láthatóvá, ha nem az egy gyermekre,

hanem az egy szülőre eső hozzájárulás és támogatás egyenlegét vesszük szemügyre (lásd 3 .1 .

táblázat alsó részét). A táblázatból látható, hogy a "pár gyermekkel" típusú háztartásokban az

egyenleg csak csekély különbséget mutat az egy és a kétgyermekes családok kőzött . Az egy

szülőre eső egyenleg a "pár egy gyermekkel" típusú családban -475 ezer forint, a

kétgyermekes párnál pedig szülőnként -461 ezer forint ; a három vagy több gyermekeseknél

azonban az egy szülőre eső egyenleg már -610 ezer forint . Ezek az eredmények, figyelembe

véve az egyéni hozzájárulás egy szülőre eső mértékének gyermekszám szerinti számottevő

emelkedését (lásd a 3 .1 . tábla alsó részében a (c) oszlopot), arra utalnak, hogy a magyar

családtámogatási rendszer meglehetősen jól kompenzál gyermekszám szerint, gyermekesek

között . Ez látható a 3 .1 . táblázat (f) oszlopából is, ahol az adatok azt mutatják, hogy a "pár 3

vagy több gyermekkel" típusú családokban a nem visszatérülő kompenzáció éves összege

közel négyszerese az egygyermekes párok kompenzációjának .

Ugyanezt a tendenciát figyelhetjük meg az egyszülős háztartásokban és a "más család

gyermekkel" típusú háztartásoknál is, ahol az egy szülőre jutó egyenlegek átlagosan szintén

lényegesen kisebbek, mint a ráfordításbeli különbségek .
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4. Nyitva maradt kérdések
A 3 .1 táblázatban összesített eredményeket előzeteseknek, de elméletileg és módszertanilag

megalapozottaknak tekintjük . A gyermeknevelés költségének számításakor követett

módszertan leírásában mindvégig igyekeztünk jelezni azokat a pontokat, melyek becslésünket

bizonytalanná teszik . A gyermeknevelés költségeinek becslésekor kővetett eljárás során olyan

döntéseket kellett hoznunk, melyek számításaink végeredményét jelentősen, de

mindenképpen érzékelhetően befolyásolták, és voltak olyanok is, melyek hatása ilyen

értelemben nem volt jelentős . Ezek egy része egy további kutatásban jelenlegi tudásunk

szerint is javítható, finomítható . Más részük azonban a problémakör bonyolultságából, a

használt módszerek ismert, de teljesen ki nem küszöbölhető hiányosságaiból fakad. Az előbbi

kategóriába tartozott

a fogyasztási költségek megállapításához használt ekvivalencia-skála

megválasztása;

a gyermekjelenlétében végzett tevékenységek besorolási módja ;

a háztartási munka értékének meghatározásához használt módszer kiválasztása, ezt

követően pedig

a piaci helyettesítő bérek módszerének gyakorlatba ültetése során a piaci keresetek

hozzárendelése az egyes tevékenységekhez, .valamint

a fő- és melléktevékenységek egymáshoz viszonyított értékének megállapítása .
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3.1. táblázat:
Az egy gyermekre, illetve egy szülőre eső nevelési költségek és gyermeknevelési támogatások családtípusonként

2003-as eFt

48

Megjegyzés: a jövő nemzedék adófizető képességéhez történő egyéni hozzájárulás összesen : a gyermekre fordított fogyasztási kiadás és a háztartási munka együttes értékének
59 százaléka; a szülőnél maradó, az állam számára nem visszatérülő kompenzáció : a készpénzes támogatások és a természetbeni juttatások összegének 41 százaléka .

4R

EGY GYERMEKRE
fogyasztási
kiadások

(a)

háztartási
munka

(b)

egyéni hozzájárulás
összesen

(c)=(a+b)*0,59

készpénzes
támogatás

(d)

természetbeni
juttatás

(e)

nem visszatérülő
kompenzáció összesen

(f)=(d+e)*0,41

egy gyermekre
eső egyenleg

(f)-(c)
Pár 1 gyermek 377 1 663 1204 213 404 253 -951
Pár 2 gyermek 363 822 699 152 428 238 -461
Pár 3+ gyermek 282 835 659 227 478 289 -370
1 szülő 1 gyermek 417 960 812 116 422 221 -592
1 szülő 2+ gyermek 337 504 497 133 426 229 -268
Más család 1 gyermek 288 1 180 866 169 489 270 -596
Más család 2+ gyermek 259 680 554 178 465 264 -290
Együtt 327 931 742 176 438 252 -490

EGY SZÜLŐRE
Pár 1 gyermek 189 831 602 107 202 126 -475
Pár 2 gyermek 363 822 699 152 428 238 -461
Pár 3+ gyermek 466 1 377 1 087 375 788 477 -610
1 szülő 1 gyermek 417 960 812 116 422 221 -592
1 szülő 2+ gyermek 759 1 135 1 117 299 957 515 -602
Más család 1 gyermek 90 368 270 53 152 84 -186
Más család 2+ gyermek 179 472 384 124 322 183 -201
Együtt 258 735 586 139 346 199 -387
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A további kutatás során megoldhatónak tartjuk :

az ekvivalencia-skálák esetében felmerült általános és speciális problémák lehetőség

szerinti korrigálását,

más típusú ekvivalencia-skálák konstruálását magyar adatokon,

az egyidőben jelenlévő szülők tevékenységének súlyozását ;

a gyermek jelenlétében tőltőtt idő gondozásként való beszámításakor egy finomabb, a

tevékenységek kőzött és a gyermek életkora szerint jobban differenciáló, továbbá a

szülők - életmódra és szabadidejük eltöltésére irányuló - választási szabadságának

csókkenését is figyelembe vevő eljárás kidolgozását,

a háztartási munka értékének kiszámításakor a határáldozati jővedelem-módszer

használatát,

a piaci helyettesítő bérek hozzárendelése során alkalmazott eljárás további csiszolását, és

a háztartási szintű fogyasztási adatok és a makro-szintű adatok közötti eltérések

kiigazításának módszertani kidolgozását .

A gyermeknevelés költségeinek megállapításához használt és e tanulmányban leírt eljárás elemei

kőzöl feltételezésünk szerint a költségek felülbecslését okozta, hogy

a nem fizetett otthoni munka értékelésénél a piaci átlagbérekből képzett kompozit

bébiszitter-bért használtunk, amit a Heckman-féle szelekciós modell egy változatának

alkalmazásával lehet majd korrigálni, 30

a gyermekek jelenlétében végzett tevékenységek esetében nem tudjuk, hogy melyik

gyermek van jelen.

Ugyancsak fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekek életkora, illetve a

szülők iskolai végzettsége szerint számításaink során nem tudtunk differenciálni .

A kutatás a jóléti rendszerben zajló újraelosztás kérdésében is továbbfejleszthető . Előszór is

hiányzik a jelenlegi kalkulációból a gyermekvállalás miatt kieső jővedelem . A fenti számítások

során figyelembe vettük, hogy a gyermekvállalás többletmunkával és pótlólagos fogyasztási

kiadásokkal jár, és azt is, hogy ennek egy részét a társadalom természetben vagy készpénzben

megtéríti. Nem számoltunk azonban a gyermeknevelők kieső jövedelmével és azzal sem, hogy a

gyermektelenek, épp a kieső jővedelem hiánya miatt, esetleg több adót fizetnek be, tehát magasabb

részt vállalnak a közterhekből . E problémára még visszatérünk.

A másik probléma a fogyasztási kiadások számbavételével kapcsolatos . A nemzetkőzi

szakirodalomban leírt eljárások vagy a megfigyelt fogyasztásra vagy az ún . marginális módszerre

30 A Heckman-féle eljárásról magyarul lásd Galasi és Nagy (2001) .
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épülnek. Az utóbbi azt jelenti, hogy az adott gyermekszámú háztartások átlagos kiadásait vetik

össze a kisebb gyermekszámú háztartásokéval és a különbözetet tekintik a pótlólagos gyermek extra

költségének . E módszernek különböző alváltozatai vannak, amelyek vagy megfigyelt

különbségekre épülnek, vagy szubjektív különbségekre . Jelen változatában mindegyik módszer

problémákkal terhes .

A megfigyelt fogyasztás nem egyszerűen a gyermeknevelés költségeit veszi számba, hanem

- a fogyasztás és a jövedelem szoros kapcsolata miatt - a családok jövedelemkülönbségeit . E

jövedelemkülönbségeket pedig szisztematikusan befolyásolják a családtámogatási transzferek, a

gyermeknevelés miatt kieső keresetek és az életkor . Az utóbbi azért, mert az n-gyermekes családok

felnőtt tagjai átlagosan idősebbek, mint az n-l-gyermekes családokéi, tekintve, hogy ahhoz, hogy

valaki n-gyermekes legyen, előbb n-l-gyermekesnek kell lennie . Ha pedig az egyik csoport tagjai

átlagosan idősebbek, a kor-kereseti görbék jellemző pozitív meredeksége miatt várhatóan magasabb

keresetekkel is rendelkeznek. E hatások közül ki tudtuk szűrni a családtámogatási transzferek

hatását, a másik két hatást azonban nem . Megjegyezzük, hogy a szakirodalomban nem találkoztunk

olyan számítással, amely a családtámogatások hatását kiszűrte volna, és olyan tanulmánnyal sem,

amely egyáltalán javasolta volna a másik két hatás kiszűrését .

A marginális módszerek fő problémája, hogy nem veszik figyelembe, hogy a család

költségvetése átrendeződik az újabb gyermek megszületése nyomán . A valódi gyermeknevelési

költség nem az átlagos n-gyermekes és n-l-gyermekes család kiadásai között van, hanem a két

családtípus - életkorhatástól, kieső jövedelemtől és családtámogatásoktól megtisztított - teljes

kiadása és a család felnőtt tagjainak fogyasztására fordított kiadások különbségei között . Az

átrendeződés számbavétele pedig számos ponton önkényes szakértői becslésekre épülő eljárás .

A szubjektív ekvivalencia-skálák alkalmazása pedig - bár az említett önkényességet elkerüli

- önszelekciós torzítást eredményez : eleve kisebb fogyasztási igényű felnőttek vállalnak több

gyermeket, tehát a feláldozott költség kisebbnek fog tűnni .

Végül a harmadik probléma, hogy a szakirodalomban ismertetett módszerek nem tesznek

különbséget a családtípusokon belül. Meggyőzőnek tűnik az a kritika, hogy a gyermek végső

iskolázottsági szintje alapján készített tipológia legalább annyira releváns a gyermeknevelési

költségek számbavétele során, mint a gyermekszám szerinti osztályozás .
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