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Lukács András úr részére, 
elnök 
Levegő Munkacsoport 

BUDAPEST 

Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönettel megkaptuk az Önök által készített, „Adócsalás személygépkocsi 
elszámolással és egyéb trükkökkel” című tanulmányt. Az ebben leírtakat részletesen áttekintettük 
és ezzel kapcsolatban a következő észrevételeket teszeim: 
Az utazási költségek és költségtérítések feltétel rendszerének értékelése 
Az Önök számításai alapján (22. oldal) az állam évente mintegy 700-900 milliárd forint 
személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék bevételtől esik el amiatt, hogy (1) a 
személygépkocsik magánhasználatát törvényellenesen céges használatként számolják el, valamint 
(2) meg nem tett kilométereket is elszámolnak, mint üzleti célú ráfordítást. Azaz a vállalkozások a 
fiktív költségelszámolással csökkentették a társasági adóalapjukat, illetőleg a magánhasználat 
alapján kifizetett adómentes összegek elkerülték a személyi jövedelemadót és a 
társadalombiztosítási járulékokat. 

A Munkacsoport legvisszafogottabb becslése szerint kb. 500-800 milliárd forint évente a fiktív 
költségelszámolás (29. oldal), illetőleg a magánhasználatra adó- és járulékmentesen kifizetett 
összeg. Tekintettel arra, hogy a személygépkocsik után elszámolt költségekről, az adómentes, 
illetőleg az adózást elkerülő kifizetésekről a jövedelemadó-bevallások adatot nem tartalmaznak, az 
említett 500-800 milliárd forintos összeget nem áll módunkban felülvizsgálni. 
Az 500-800 milliárd forintos adózatlan költségelszámolással számolva két feltételezéssel lehet élni, 
amelyekben a közös (megfordított) gondolatmenet, hogy mekkora lehet az adótöbblet, ha nincs 
fiktív költségelszámolás: 
1. feltételezés: Az érintett vállalkozások megszüntetnék a fiktív költségelszámolást, s ekkor 500-800 
milliárd forinttal növelnék az adóalapjukat, amelynek társaságiadó-vonzata (16%-os adókulccsal 
számolva) 80-128 milliárd forint. Ennél a feltételezésnél a személyi jövedelemadóval és a 
járulékokkal nem kell számolni, hiszen a magánszemélyek részére adóköteles kifizetés nem 
történik. 

 



 

 
2. feltételezés: Az érintett vállalkozások nem fiktív költségelszámolás formájában biztosítanának 
adómentes jövedelmet, hanem az 500-800 milliárd forintot adóköteles kifizetésként nyújtanák a 
magánszemélyeknek. Ebben az esetben a társasági adóval nem kell számolni, hiszen 
költségcsökkentés a vállalkozás szintjén nem történik, így a társasági adó alapja sem emelkedik. 
 
Ennél a feltételezésnél a vállalkozásnál az élőmunka-költség, vagyis a bruttó jövedelem és az azt 
terhelő, a vállalkozás által fizetendő járulékok együttes összege megegyezik az 500-800 milliárd 
forinttal. Az 500-800 milliárd forintos élőmunka-költségnek kb. 55%-a az adó- és járulékteher (az 
átlagkereset szintjén), vagyis a teljes adó- és járulékvonzat kb. 275-440 milliárd forint. Az 
előbbi becslés arra épül, hogy a vállalkozás elszámolt költsége nem változik, viszont a 
magánszemélyek jövedelme a közterhek belépésével csökken. Az itt közölt számítás és az 
Önök kalkulációja között az a különbség, hogy a személyes jövedelmek utáni közterheket az 
előbbi az élőmunka-költségből (55%-os arány), míg az utóbbi a nettó jövedelem alapján 
(120%-os arány) számszerűsíti. 
 
A költségvetési hatás mindkét megközelítés esetén jelentősen elmarad a Munkacsoport által 
számszerűsített 700-900 milliárd forinttól. Fontos hangsúlyozni, hogy a költségvetési 
bevételkiesésre vonatkozó becslés pusztán elméleti jellegű, semmilyen garancia nincs arra, hogy 
bármilyen szabályváltozás esetén a becsült összeg befolyna a költségvetésbe. 
 
Az adórendszer egyszerűsítésére vonatkozójavaslatok 
 
Mint ahogy az Önök előtt is ismert, jelenleg folyik az adótörvények 2008. évre vonatkozó 
módosításainak véglegesítése. Az adórendszerben 2008-tól olyan jellegű átalakításokra kerülhet 
sor, amelyek egyszerűsítést, a versenyképesség javítását és a feketegazdaság fehérítését 
szolgálják. A változtatásoknak szűk teret biztosít az EU által is elfogadott konvergencia pálya 
és az abban leírtak. Az adórendszer átfogó felülvizsgálata a jövő év elején történik és ennek 
keretében lehet visszatérni az Önök javaslataira is. 
 
A késedelmes válaszadásért ezúton kérem elnézését. 

Budapest, 2007. szeptember 28. 
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