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1. Bevezetés 

1. 1. A kutatás előzményei  
 

Főiskolai és egyetemi tanulmányaimat a Széchenyi István Egyetemen végeztem, és 

diplomadolgozataim témái a fiskális politikához kapcsolódtak. Írtam a fiktív számlás 

ügyletekről, az Európai Uniós adóversenyről, és az offshore cégekről. Ötödéves hallgatóként 

lehetőséget kaptam Meyer Dietmar tanár úrtól, hogy demonstrátorként segítsem egy 

költségvetéshez kapcsolódó tantárgyánál. Ő volt az, aki javasolta számomra a Ph.D. 

tanulmányokat, és terelgetett az egyetemen maradás felé. Egyetemi tanulmányaim befejezése 

után lehetőséget kaptam tanítani, és azóta is a Széchenyi István Egyetemen dolgozom. Az 

oktatási tapasztalatot számos tantárgy tanítása során mélyíthettem el, ugyanakkor 

érdeklődésem fókuszában mindvégig megmaradt az adózás, és az adópolitika. Amikor sor 

került kutatási témaválasztásomra, nem volt kérdés számomra, hogy merre orientálódom. A 

dolgozat eredeti célja alapvetően egy a versenyképességi szempontok alapján „jó” adópolitika 

körvonalazása volt. A Ph.D. tanulmányaim során több konferencián vettem részt idehaza, és 

külföldön is „teszteltem” témámat. Azt tapasztaltam, hogy az adózás sokak számára izgalmas 

terület, mindig számos kérdés merült fel a hallgatóság részéről az előadásaim után. Éppen 

ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy az adózási és adópolitikai kérdéseknek többféle 

megközelítése is lehetséges, és az általam leírtak felfoghatóak egy kérdésekkel és 

kihívásokkal teli téma egyfajta interpretációjának.  
 

A dolgozatot nem szeretném kisajátítani, mivel családom türelme és szeretete, barátaim 

bátorítása is ott rejtőzik a sorok között.  
 

Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen mértékben hozzájárult dolgozatom elkészítéséhez. 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy szülővárosomban végezhettem a doktori tanulmányaimat is. 

Köszönet az Egyetemnek, a Doktori Iskolának, valamint akkori tanszékvezetőmnek, Dr. Solt 

Katalinnak, mivel engedélyezték, hogy Ausztriában is tanulhassak és kutathassak. Ottani 

munkám és tapasztalataim nagyban hozzájárultak dolgozatom elkészítéséhez.  

Ezúton köszönöm Prof. Dr. Michael Tumpelnek, hogy bizalmat szavazott nekem és fogadott 

tanszékén, majd értékes tanácsaival és példájával segítette szakmai fejlődésemet. 

Disszertációm végső változatának elkészítéséhez segítséget jelentettek Dr. Sivák József és Dr. 

Lukács Eszter előopponensek hasznos és konstruktív javaslatai, melyekért ezúton is 

köszönetet mondok. 
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1. 2. A kutatás témaválasztása 
 

A közgazdasági tanulmányaim során az elsők között megismert közgazdászok egyike volt 

Adam Smith. A 18. századi skót származású, klasszikus közgazdász és filozófus az alábbiak 

szerint fogalmazott: „Kevés egyéb szükséges ahhoz, hogy egy államot a bőség legmagasabb 

fokára juttasson a legalacsonyabb barbárságból, mint béke, könnyű adók és megfelelő 

igazságszolgáltatás: minden más a dolgok természetes folyásából létrejön.”1  

A történelem folyamán mindig is fontos állami feladat volt egy ország adórendszerének ki- 

illetve átalakítása. Napjaink globalizálódó/dott világában erodálódni látszódik a 

nemzetállamok szerepe, ám ha mélyebben a folyamatok mögé tekintünk, megállapítható, 

hogy ez nem minden területen igaz. Például az egyes országok globálisan is versenyképes 

adópolitikájának jelentősége egyre nő. Az önálló adópolitika alakítása a nemzetállamok 

pénzügyi szuverenitásának jelképe, függetlenül attól, hogy egy ország integrációs tömörülés 

része-e, vagy sem. Ezen túlmenően az adópolitika hatékony eszköz a nemzeti 

gazdaságpolitika befolyásolására, a közkiadások finanszírozásának és a jövedelem 

újraelosztásának alapját képezi. A globalizációs folyamat hatására a nemzetállami gazdaságok 

egyre jobban összefonódtak egy egységes világgazdasággá, ezzel párhuzamosan a gazdasági 

társaságok számára megnőtt a lehetősége annak, hogy kihasználják a külföldi piacokon való 

megjelenés előnyeit. A befektetésekért folyó verseny igen erős, amihez hozzájárult, hogy az 

1990-es évek eleje óta megnövekedett azoknak az országoknak a száma Közép- és Kelet-

Európában, Kelet-Ázsiában, és Latin-Amerikában, ahol a gazdasági környezet és jogi 

feltételrendszer oly mértékben javult, hogy az adott ország beruházási célországként 

felmerülhetett. (Kalotay 2003:40) A külföldi működőtőkéért folyó verseny az adózás területén 

érezhető változásokat hozott magával, egyértelműen megnőtt az egyes gazdasági szereplők 

adóérzékenysége, és az adóminimalizáló magatartás is egyre nagyobb teret nyert. Ez nemcsak 

az adóparadicsomnak nevezett államok virágzását hozta magával, hanem a működőtőke 

beruházásokért versengő országok adópolitikájának lassú átalakulását is.  

A közép-kelet-európai országok életében a rendszerváltást követően a közvetlen külföldi 

tőkeberuházások különösen nagy jelentőséggel bírtak, hiszen ezek voltak a piacgazdasági 

átalakulás egyik motorja. A nemzetközi vállalatok megjelenése a magyarországi gazdaságot is 

alapjaiban formálta át. Magyarország hosszú évekig kedvelt befektetési célpont volt. 

                                                 
1 Adam Smith egy 1755-ben tartott egyetemi előadásában fogalmazott így. Forrás: 
http://www.adamsmith.org/justice-&-civil-liberties/, 2009-12-27  
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A befektetők számos szempontot vesznek figyelembe, amikor telephelyet keresnek. Annak 

megítélése, hogy pontosan mely tényezők, és azok milyen mértékben befolyásolják a 

közvetlen külföldi tőkebefektetésekről hozott döntéseket, vitatott. A beruházásokat fogadó 

országok adópolitikája is ezek közé a vitatott tényezők közé tartozik. Ugyanakkor tény, hogy 

napjainkra az országok közötti közvetlen külföldi tőkebefektetésekért folytatott adóverseny 

fogalma bekerült a köztudatba, és szakmai körökben elfogadottá vált, hogy „az adózás a 

nemzetközi versenyképesség egyik fontos tényezője” (GKI - Microsoft 2007:58). Az Európai 

Unió pénzügyminiszterei 2008. május 14-i tanácsi (ECOFIN) ülésükön az adóügyek terén 

folytatott jó kormányzást az átláthatóság, az információcsere és a tisztességes feltételek 

mellett zajló adóverseny elveként definiálták. (Európai Közösségek Bizottsága 2009:5) Tehát 

nyilvánvaló, hogy Európai Unión belül is adóverseny zajlik, és az egyes országok az 

adópolitikát országimázst javító, befektetés csalogató eszközként is használják. Ezen tények 

tükrében fogalmaztam meg kutatásom célkitűzéseit. 

 

1. 3. A kutatás alapvető célkitűzései 
 

Munkám során elfogadtam, hogy egyes makrogazdasági lépések, többek között az adó- és 

járulékpolitikához vagy például a kamat-, és árfolyam-politikához kötődően, hatást 

gyakorolnak a nemzetgazdasági szintű versenyképességre, ezért változtatásuk jelentős 

elmozdulásokat okozhat az egyes országok versenyképességét tekintve. Vizsgálódásom célja, 

hogy átfogó képet alkossak az adópolitikáról, mint versenyképességet élénkítő 

gazdaságpolitikai eszközről, és feltárjam az adópolitikában rejlő, napjainkban hasznosítható 

befektetésösztönző lehetőségeket. Úgy látom - többek között a 2007. év óta kibontakozó 

világméretű pénzügyi és gazdasági krízis következtében -, hogy az elkövetkező években 

kulcsfontosságú állami eszköz lesz a fiskális politika. Magyarországnak egy integrációs 

tömörülés, az Európai Közösség részeként, szupranacionális adóharmonizációs szabályokat is 

adaptálnia szükséges, és bizonyos mértékben alkalmazkodni célszerű a többi tagállam 

adópolitikai trendjéhez, hiszen az Európai Unió a világméretű adóversenynek is résztvevője. 
 

A dolgozat elméleti részét a működőtőke trendjeinek körvonalazásával indítottam, melynek 

keretein belül többek között áttekintettem a nemzetközi vállalatok térbeli elhelyezkedését a 

világban, és a világ legerősebb nemzetközi cégeinek térbeli koncentrálódását. Mindezt azért 

tartottam fontosnak, mert a közvetlen külföldi tőkebefektetéseket vonzó stratégia 

szempontjából nem mindegy, hogy mely régió felé orientálódik egy gazdaság. 
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Dolgozatom egyik kérdése, hogy vajon az adópolitika napjainkban befolyásoló erővel bír-e a 

telephelyválasztási döntésekre Magyarországon? 

A Világbank és a Harvard Egyetem kutatóinak egy 2008. évi tanulmánya azt állapította meg, 

hogy az effektív vállalati adóteher 10 százalékpontos emelése a GDP arányos beruházási rátát 

2 százalékponttal csökkentené. (Djankov - Ganser - McLiesh - Ramalho - Shleifer 2008:5)  

Dolgozatomban eredetileg a fentihez hasonló számadattal szerettem volna alátámasztani a két 

folyamat közötti kapcsolatot, ám rá kellett jönnöm, hogy ehhez a rendelkezésre álló 

információs hátterem kevés. Szerényebb eredményekkel is megelégedve, munkám célja annak 

a vizsgálata lett, hogy befolyásolja-e a nemzetközi vállalatok beruházási döntéseit a 

magyarországi adópolitika napjainkban, valamint hogyan ítélik meg a vállalkozások a 

jelenlegi magyar adópolitikát, és miként vélekednek az adóharmonizáció, az egykulcsos 

adózás és az adóverseny kérdéseiről? Választ kerestem arra is, hogy milyen irányultságú 

adópolitika felé volna érdemes elmozdulnia Magyarországnak a közeljövőben? Ehhez 

kérdőíves felmérést végeztem egyrészt magyarországi telephellyel rendelkező nemzetközi 

vállalatok körében a 2007., 2008. és 2009. évek folyamán, másrészt Ausztriában 

adótanácsadók és adózást oktató egyetemi tanárok körében a 2007. és 2008. évek során. A 

dolgozat elméleti részei a kérdőívekben feltett kérdéseim megalapozását célozzák.  

Munkámban statisztikai adatokat illetve ezekre épülő információkat is feldolgoztam, emellett 

saját felméréseim kapcsán szubjektív értékelésekből eredő következtetések egyaránt 

megjelennek a dolgozatban. 

 

A globalizáció térnyerésével a gazdasági működés feltételei bizonyos szempontból 

fokozatosan egységesedtek a világban, amelyektől sem a nemzetközi érdekeltségű vállalatok, 

sem pedig az egyes nemzetállamok nem tudják magukat függetleníteni. A 2007. év nyarától 

kibontakozó pénzügyi válság, mely 2008-ban már a reálgazdaságot is komolyan befolyásolta2, 

arra hívta fel a figyelmet, hogyha „együtt nevetünk, akkor együtt kell sírni is”. A változó világ 

napjainkra mindenfajta állami szerepvállalás újragondolását kényszeríti ki az egyes 

nemzetállamoktól. A pénzügyi és reálgazdasági folyamatok hatásai begyűrűznek az 

adópolitikai döntéshozatalba is. Munkámban külön egységet szenteltem a legfrissebb 

adópolitikai trendeknek a jelenlegi, a krízis nyomán változó világban. 

                                                 
2 A válság szó felfogható makrogazdasági folyamatok elnevezéseként, pszichológiai szempontból negatív 
csengésű szó. A történelem során mindig is konjunktúrák és recessziók váltogatták egymást, és a válságnak 
nevezett folyamatok felfoghatóak jelzőműszerként is, melyek elhanyagolt, ám megoldandó problémákra hívják 
fel a figyelmet. A dolgozatban igyekszem ilyen értelmezésben használni a válság szót. 
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A dolgozatot 2010 februárjában zártam le, ezért az addig rendelkezésre álló jogszabályok, 

adatok, illetve adatsorok alapján tudtam dolgozni. 

 

1. 4. A kutatás hipotézisei 
 

A dolgozat megírásának elején az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 
 

H1: A magyarországi vállalati adóteher növekedése az elmúlt évek során (a 2006. évtől) 

ellentétes a nemzetközi, és közép-kelet-európai trendekkel, amely miatt Magyarország a 

közép-kelet-európai adóversenyben lemaradt. 

A versenyképességi rangsorok számos tényező alapján rendezik sorba az országokat, és a 

szempontok között minden esetben megtalálható az adózáshoz kötődő versenyképesség. Az 

IMD World Competitiveness Yearbook összevont mutatója alapján Magyarország az utóbbi 

években, ha ingadozásokkal is, de lefelé csúszott a nemzetközi versenyképességi rangsorban. 

A Versenyképességi Évkönyv alapján a Magyarországot utolérni akaró országok (Bulgária, 

Románia) javítottak pozíciójukon, és a rangsorban közelebb kerültek Magyarországhoz, míg a 

közvetlen versenytársak (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) jobb átlagos pozíciót 

szerezve lehagyták országunkat. Magyarország a felzárkózás szempontjából legközelebb álló 

országokat (Görögország, Spanyolország, Szlovénia és Portugália) a versenyképességi 

ország-rangsorban a 2000. és 2007. évek között (a 2004. év kivételével) még megelőzte, de a 

2008. évben már lemaradt tőlük. (IMD 2008:7)   

Különösen riasztó hazánk versenyképességének alakulása a World Economic Forum 

ranglistája alapján, ahol a 2005. és 2008. évek között a 35. helyről a 62. helyre esett vissza az 

ország, és a régióból már csak Bulgária és Románia található Magyarország mögött. (WEF 

2007) 

 

H2: Ha H1 hipotézis igaznak bizonyul, Magyarországon versenyképességet szolgáló 

adóreformra volna szükség. 

A magyarországi termelés költségei, elsősorban a munkabérre rakodó adó és adó jellegű 

terhek következtében magasak a versenytárs országokhoz viszonyítva. Magyarország egyike 

azon országoknak, ahol a vállalati adóteher az elmúlt évek folyamán még növekedést is 

mutatott. (Eurostat 2008, OECD 2009a) Amikor nálunk vállalati adóteher növekedés történt - 

a 2006. évben emelték a társaságok adóterhét a különadó bevezetésével-, az átlagos nominális 
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társasági nyereségadó ráták az Európai Unióban csökkenő trend mentén mozogtak. (Auerbach 

- Devereux - Simpson 2007) Empirikus tanulmányok szerint, ha minden más közvetlen 

külföldi tőkebefektetésekre ható tényezőben megegyezik két ország, akkor az vonz több 

működőtőkét, amelyikben alacsonyabb a társasági nyereség adója. (Sass 2003:16) Az Európai 

Unió - melynek 2004 óta tagja Magyarország - az adópolitikák versenyéről is szól, melyet az 

unió legfelsőbb szintjén is elfogadnak, és a 2009. évben a „tisztességes feltételek mellett zajló 

adóverseny”-ként aposztrofáltak. (Európai Közösségek Bizottsága 2009:5)  

 

H3: A 2005. évi adóreform utáni osztrák adópolitika tartalmaz olyan elemeket, amelyek 

mintaként szolgálhatnak a jövőbeli magyarországi adómódosítások során. 

Ausztriában a 2005. évi adóreform keretében a 2004. évben még 34 százalékpontos társasági 

nyereségadó kulcsot 25 százalékpontra csökkentették, valamint bevezették a társasági 

adózásban a csoportos adózás lehetőségét, emellett a személyi jövedelemadózást erőteljesen 

progresszívvé tették. A 2009. évben a világgazdasági krízis negatív hatásaira az elsők között 

reagáltak az osztrák döntéshozók az országuk adópolitikájának változtatásával. Az 

adópolitikába történő beavatkozás elsősorban a személyi jövedelmek adózását, és részben a 

társaságok adózását érintette.3  

 

H4: Az állami szerepvállalás modellje és a társadalmi preferenciák hatnak arra, hogy 

milyen a nemzeti és az Európai Uniós adópolitika elfogadottsága Magyarországon és 

Ausztriában. 

Az európai nemzetállami sajátosságok különbözőek, és eltérő társadalomszervezési 

jellegzetességek köthetők hozzájuk.4 (Jepperson 2000, Sapir 2005) Azt feltételezem, hogy a 

különbségek szerepet játszottak, illetve játszanak az egyes adórendszerek alakulásában, és 

fejlődésében. Az adózási alapelvek egyike a fizetőképességi elv - amit már Adam Smith is 

megfogalmazott -, melynek értelmében a „jó” adórendszerben a közkiadásokhoz mindenki 

„tehetsége” szerint járul hozzá. Az elv az állam redisztribúciós funkciójával van szoros 

összefüggésben, és vertikális megközelítése szerint a nagyobb fizetőképességű embereknek 

többet szükséges adózniuk.5 (Vigvári 2002:149) Ausztria és Magyarország esetében a fenti 

                                                 
3 Források: osztrák adótörvények, lásd majd későbbi fejezetekben 
4 Részletesen lásd később. 
5 A horizontális megközelítés szerint a jó adórendszer az azonos fizetőképességű embereket azonos adófizetésre 
kötelezi. 
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adózási elv tekintetében szemléletbeli különbségeket feltételeztem elsősorban a személyi 

jövedelemadó szabályozásból kiindulva.  

Továbbá a társasági adó szabályozás különbségei miatt feltételeztem, hogy a két ország 

eltérően viszonyul az Európai Uniós társasági nyereségadó harmonizációs törekvésekhez.  

Az Európai Unióban először 1962-ben, a Neumark-jelentésben irányozták elő a nyereségadók 

harmonizációját, ami alapján 1975-ben kidolgoztak egy irányelv tervezetet, melyet az 1990. 

évben visszavontak. Ezt követően a jogharmonizáció irányelvekre korlátozódott.6 Az elmúlt 

években a legtöbb vitát az adóharmonizáción belül a társasági nyereségadókulcs mértékének 

és az adó alapjának az egységesítése váltotta ki. Az Európai Unióban napjainkig nem 

születtek kötelező érvényű jogszabályok sem a társasági nyereségadókulcsok nagyságára, sem 

az adóalap számításra vonatkozóan. A 2004. évben Karl Heinz Grasser, korábbi osztrák 

pénzügyminiszter hosszú távon egységes minimum adómérték bevezetését szorgalmazta.7 

Akkoriban 34 százalékpontos volt a nyereségadó rátája Ausztriában. A 2005. évi adóreform 

által javult az ország adóverseny-képessége, ezzel Ausztria is „beszállt” az adóversenybe. 

Feltételeztem, hogy ennek következtében válaszadóim Ausztriában kevésbé támogatják az 

uniós adóharmonizációt. 

A 2004. évtől a 2009. évig Magyarország adta az Európai Unió adó- és vámügyi biztosát. 

Ebben az időszakban az Adó- és Vámügyi Főigazgatóság egyik fő tevékenysége a társasági 

nyereségadóalap harmonizációjának előkészítése volt.8 Ebből következően Magyarország 

álláspontja nem is lehetett más, mint a társasági adó harmonizációjának támogatása. A 

bonyolult magyar adórendszer alapján szintén azt feltételeztem, hogy a magyar vállalkozások 

alapvetően nem ellenzik az uniós szintű társasági adóharmonizációs törekvéseket. 

 

H5: A 2007. évtől kibontakozó pénzügyi krízis reálgazdasági hatása új utak felé tereli az 

adópolitikákat. 

Az Amerikai Egyesült Államokból kiindult, és mára az egész világgazdaságot érintő pénzügyi 

és reálgazdasági krízis a fogyasztás drámai visszaesését hozta magával, melynek 

következménye többek között a működőtőke áramlás visszaesése. A gazdaságok 

„felpörgetését” célzó kormányzati beavatkozásokhoz szükséges pénzügyi források szűkössége 

miatt felértékelődik az adópolitika, mint költségvetési bevételt biztosító, és társadalmi 

folyamatokat befolyásoló eszköz. Paradox helyzetet eredményez ugyanakkor, hogy a 
                                                 
6 http://www.eutanfolyam.hu/?m=12&l=1, 2009-08-06 
7 Akkoriban 15 százalék volt az osztrák elképzelés. 
8 Részletekért lásd az Európai Unió honlapját. 
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nagyszámú megszűnő illetve veszteséges vállalkozás, az álláskeresők számának növekedése, 

és a csökkenő munkaidők miatt összértékben apadó jövedelmek következtében kisebb 

adóbázissal célszerű kalkulálnia az egyes nemzetállamoknak. Ennek az ellentmondásnak a 

feloldása lehet a jövő egyik megoldandó nagy feladata. 

 

1. 5. A kutatás módszertana 
 

Dolgozatom elméleti részében egyrészt a közvetlen külföldi tőkebefektetések alakulásának, 

másrészt a működőtőkét befektető társaságok és az őket fogadó államok sajátos viszonyának 

bemutatására törekedtem. Megpróbáltam mindkét szereplő szempontjából megvizsgálni a 

működőtőke beruházások előnyeit, illetve az esetleges hátrányokat, továbbá igyekeztem 

feldolgozni a vizsgált tárgykörbe tartozó nemzetközi és hazai tanulmányokat. Mivel témám 

erőteljes nemzetközi gazdasági vonatkozású, ezért nagyban támaszkodtam a közvetlen 

külföldi tőkeberuházásokra vonatkozó UNCTAD kiadványokra. Elsősorban a World 

Investment Report-ok adatainak segítségével törekedtem bemutatni a világ működőtőke 

áramlásának trendjeit. Külön fejezetben foglalkoztam a magyarországi közvetlen külföldi 

tőkebefektetések alakulásával, melyhez forrásként használtam fel a KSH (foglalkoztatási és 

vállalati statisztikák) és a Magyar Nemzeti Bank adatait (közvetlen külföldi tőkebefektetés), 

továbbá a nemzetközi IMD statisztikákat, amelyeket a GKI Gazdaságkutató Zrt. egyik 

munkatársa bocsátott rendelkezésemre, melyért ezúton is köszönetet mondok.  

 

A dolgozatom elméleti részét képezik továbbá azok a magyar és osztrák adójogszabályok, 

melyeket a témám feldolgozása szempontjából relevánsnak találtam.  

 

Az empirikus kutatásokat Magyarországon és Ausztriában, a mellékelt kérdőívek 

segítségével, mélyinterjúk módszerével végeztem. A megkérdezések a 2007., 2008. és 2009. 

évek folyamán történtek. A magyarországi mintába külföldi érdekeltségű, termelő 

tevékenységet folytató nemzetközi vállalatok magyar leányvállalatai kerültek, és a válaszadók 

a magyar társaság pénzügyi, illetve számviteli vezetői voltak. Ausztriában adótanácsadókat és 

adózást oktató egyetemi tanárokat sikerült megkérdeznem, ők segítették válaszaikkal 

munkámat. Az Olvasó számára feltűnhet, hogy a két országban különböző mintavétel történt. 

Az ausztriai mintához ottani gyakorlatom ideje alatt gyűjtöttem adatokat, és a dolgozatban 

végül megjelenítésre került sokaságtól tudtam értékelhető mennyiségű és minőségű választ 
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kapni. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy a feltett kérdések mindkét lekérdezésnél 

hasonló logika mentén fogalmazódtak meg, és az adótanácsadók és adózást oktatók 

véleménye munkájukból kifolyólag nem különbözik gyökeresen a vállalatok véleményétől. 

Zömében céges kapcsolataik révén otthonosan mozognak e témában. Igyekeztem egyéni 

korlátaimat amennyire csak lehetséges volt, kitágítani, és a minták ennek eredményei. Az első 

interjúkat Magyarországon készítettem el, később történt az osztrák lekérdezés. Azért is 

mertem végül összehasonlítást tenni a két minta eredményei alapján, mert úgy tapasztaltam, 

hogy az adótanácsadással foglalkozók és a gazdasági társaságok adózásról nyilatkozó 

vezetőinek véleménye nagyon hasonló megközelítésű. Az eredményeket arra használtam fel, 

hogy megismerjem a magyar és az osztrák adópolitikával kapcsolatos véleményeket, az egyes 

adópolitikák társadalmi elfogadottságát valamint az osztrák adópolitika azon erősségeit, 

amelyek alkalmazása véleményem szerint hasznos lehetne a magyar adózási gyakorlatban is. 

 

Mintavétel 
 

„Ne higgyünk azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek készítői azt állítják, hogy 

mintájuk „reprezentatív”. Ezek a kutatók összekeverik vágyaikat a tényekkel.” - olvasható egy 

TÁRKI9 publikációban. (Rudas 2009) Ez az őszinte megjegyzés talán nem csupán a 

közvélemény-kutatásokra igaz, igaz lehet mindenfajta felmérésre.  

Mintavételi próbálkozásaim elején a „reprezentativitásra” törekedtem, ám azt tapasztaltam, 

hogy a magyarországi társaságok kissé félve nyilatkoznak pénz- és főleg adóügyeikről, sőt 

általában az adóügyekről.  Így a reprezentatív mintavétel helyett kompromisszumot keresve a 

véletlen mintavétel módszerét választottam, és később a hólabda módszerhez folyamodtam. 

Munkám elején emiatt kissé elkeseredtem, ugyanakkor a folyamatos lekérdezésekkel 

párhuzamosan egyre inkább arra a megállapításra jutottam, hogy a téma, és az adópolitikát 

általánosságban vizsgáló kérdések miatt nem elsődleges szempont például a területi, ágazati 

reprezentativitás. A magyarországi minta valamennyi vállalata termelő tevékenységet folytat. 

Azért választottam termelő társaságokat, mivel ezek a cégek „kézzel foghatóan” produktívak, 

és ezáltal a társadalom mozgatórugói, hiszen számottevő mértékű munkahelyteremtésre 

képesek.10 A jelenlegi világgazdasági körülmények között a munkahelyteremtő beruházások 

megtartása, és ösztönzése, meglátásom szerint a fenntartható gazdasági fejlődési pályára való 

visszatérésnek az egyik kulcskérdése.  
                                                 
9 TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. 
10 Ugyanakkor semmiképpen sem szeretném csorbítani az alapvetően szellemi tevékenységre épülő 
vállalkozások nemzetgazdaságban betöltött szerepét. 
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Az ausztriai válaszadók közreműködésével törekedtem megismerni az osztrák adópolitikát, és 

annak társadalmi elfogadottságát, valamint igyekeztem megkeresni azokat a pontokat, ahol 

lényegi különbség van a magyar és osztrák adópolitika között. Mivel a 2005. évi osztrák 

adóreform óta jelentős mértékben javult Ausztria adópolitikai versenyképessége, 

megpróbáltam kiemelni azokat a specialitásokat is, amelyeknek ez véleményem szerint 

köszönhető.   

A mintavételek tökéletlenségei miatt a megállapításaim csak fenntartásokkal kezelendőek, a 

kapott eredményeim általánosítása természetesen nem lehetséges, csupán a mintavételi 

kritériumok figyelembevétele mellett elfogadható. Mégis bízom benne, hogy a nemzetközi 

vállalatok magyar leányvállalatainak az „adópolitikai elvárásainak” megismerése, és a 

véleményem szerint versenyképes osztrák adópolitika – és társadalmi hozzáállás - bemutatása 

hasznos lehet az Olvasó számára is. 

 

2. Közvetlen külföldi tőkebefektetések és az adópolitika 
 

Ebben a fejezetben igyekeztem bemutatni a működőtőke áramlási folyamatok jelenlegi 

trendjeit a világban, valamint a nemzetközi vállalatok és a tőkefogadó nemzetállamok 

viszonyát, különös tekintettel az adózásra.  

2. 1. A nemzetközi vállalatok 
 

Valamennyi vállalat a nemzetállamok által meghatározott jogi és gazdasági keretrendszer 

között tevékenykedik, így a nemzetközi vállalatoknak11 egyszerre több eltérő jogi és 

gazdasági rendszer közepette kell működniük, tehát függenek az összes államtól, ahol 

tevékenységet folytatnak. Ugyanakkor az egyes államok is függenek a területükön 

tevékenykedő vállalatoktól, hiszen azok munkahelyeket teremtenek, adókat fizetnek, jó 

esetben új technológiákat és munkakultúrát importálnak. A nemzetközi vállalatok a globális 

                                                 
11 A multinacionális, a transznacionális, valamint a nemzetközi, külföldi érdekeltségű illetve a globális vállalat 
elnevezéseket, valamint a TNC, és MNC rövidítéseket az egyszerűség kedvéért egyenértékűként fogom kezelni, 
annak ellenére, hogy lehetséges külön-külön definiálni azokat. Simai (1996:15) például a következőképpen 
vélekedik: „E fogalmak nem tekinthetőek ugyan szinonimáknak, kétségtelen azonban, hogy nagymértékben 
átfedik egymást, ami használatuk következetlenségeit részben magyarázza is. Tökéletes elhatárolásukra és 
egységes alkalmazásuk kezdeményezésére törekedni persze naiv és felesleges vállalkozás lenne.”  
A továbbiakban a fenti vállalattípusokra egységesen a nemzetközi vállalat/cég/társaság megnevezéseket 
használom. 
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tőkeáramlásban játszott szerepükkel közvetetten is hatást gyakorolnak az egyes állami 

gazdaságpolitikák alakítására és befolyásolják azok hatékonyságát. (Simai 1996:104) 

 

A működőtőke ösztönzés első generációs gazdaságpolitikai eszközei a nemzetközi vállalatok 

letelepedésének az alapfeltételeinek megteremtését szolgálják. A további, második generációs 

ösztönzés része a fiskális politika, ezen belül az adópolitika eszköztára, valamint a 

beruházásösztönző ügynökségek felállítása. A beruházásösztönzés intézményrendszerének 

kiépítését követően a fejlett országok egy része (például Írország, Csehország12) már a 

harmadik generációs, úgynevezett célzott beruházás ösztönzésnél tart. A célzott 

beruházásösztönzés esetében a nyerteseket hivatalosan meghirdetett, objektív kritériumok 

alapján választják ki, a célzott támogatásokat tartalmazó programok meghatározott időszakra 

szólnak. A célzottság jelentheti szektorok kiemelt kezelését, valamint adott vállalati 

funkciókat, tevékenységeket, adott földrajzi környezetre építő cégeket, már jelen lévő 

befektetőket is. (Kalotay 2003:40) 

 

A nemzetközi vállalatok térnyerése a világgazdaságban új kérdéseket vetett fel nemzetállami 

szinten, minden gazdaságpolitikai területen, beleértve a fiskális politikát is. A kormányzati 

döntéshozatal során célszerű figyelembe venni, hogy a nemzetközi cégek jellemzője a 

globális optimalizálási stratégia, amelynek célja a profitjuk maximalizálása. Ennek számos 

eszköze van, melyek közül az egyik az adófizetési kötelezettség „optimalizálása”, azaz 

minimalizálása. Paradox helyzet, hogy míg a nemzetközi vállalatok adózási ügyeit csak 

internacionális viszonylatban lehet értelmezni, az adóztatás továbbra is szuverén államok 

joga. A nemzetállamok alapvetően saját maguk formálják a nemzetközi vállalatok döntéseire 

ható adózási környezetet, bizonyos esetekben önkorlátozást gyakorolva, ilyen például a 

transzferárak13 szabályozása. Jó adórendszerrel és adójogszabályokkal egy ország adóalapot, 

ezáltal adóbevételt nyerhet, ugyanakkor a nemzetközi cégek számára kedvezőtlen adójogi 

háttér erodálhatja az érintett ország adóalapját, ezáltal veszélyeztetve költségvetési bevételi 

forrásait.  

 

                                                 
12 Írország szinergiákat, agglomerációs hatásokat felhasználva kiemelten kezel ágazatokat. Csehország célzott 
támogatásokat vezetett be a szolgáltató szektorban. Részletesebben lásd: Sass 2003 
13 A kapcsolt felek között alkalmazott árak. A szabályozás azt hivatott meggátolni, hogy egy cég a külföldi 
leányvállalatokkal és kapcsolt vállalatokkal folytatott tranzakcióival jelentős összegeket vonjon el az "otthoni" 
nyereségéből, és csoportosítson át a tranzakciókon keresztül a kedvezőbb adókulccsal rendelkező országokba. 
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2. 2. Versenyképesség és adózás 
 

A működőtőkéért versengő állam és a nemzetgazdasági szintű versenyképesség fogalma 

összefüggenek egymással. Ugyanakkor a közgazdászok megosztottak a nemzetgazdasági 

szintű versenyképesség értelmezésének kérdésében. Egyesek szerint országok szintjén nem 

definiálható a versenyképesség (lásd például Paul Krugman 1994), míg mások (lásd például 

David P. Rapkin 1995) úgy gondolják, hogy a versenyképesség vonatkozhat a cégeken, 

szolgáltatásokon és árukon túl egy nemzetgazdaság egészére, valamint világgazdasági 

régiókra is. Munkámban elfogadom, hogy egy országnak is lehet versenyképessége, melyből 

azonban következik a kérdés, hogyan értelmezzük azt? A szakirodalomban nem található 

egységes versenyképesség fogalom használat, és a nemzetközi szervezetek gyakorlatában 

sincsen egységesen elfogadott versenyképesség meghatározás. A nemzetközi 

versenyképességnek számos megközelítése létezik, melyek közül a továbbiakban néhányat 

ismertetek, egyrészt azzal a céllal, hogy érzékeltessem, milyen tág teret enged a fogalom 

értelmezése, másrészt azért, hogy bemutassam, nem függetleníthető egymástól a működőtőke 

áramlás és a nemzetgazdasági versenyképesség.14  

 

Az OECD definíciója szerint a versenyképesség egy ország azon előnyeinek vagy 

hátrányainak mértéke, amely mellett képes értékesíteni áruit a nemzetközi piacokon. (OECD 

2010)  

Ronald Reagannek, az Amerikai Egyesült Államok egyik korábbi elnökének15 az ipari 

versenyképességgel foglalkozó bizottsága az 1984. évben az alábbi definíciót adta a 

nemzetgazdasági versenyképesség fogalmára: A nemzetgazdasági versenyképesség az a szint, 

amelyen az ország szabad és tisztességes verseny körülményei között a nemzetközi piac 

igényeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat állít elő, miközben növeli állampolgárai 

reáljövedelmét. (Cohen 1994) 

Rudolf Scharping az 1990-es években, Európa példája alapján azt hangsúlyozta, hogy ha a 

nemzetek versenytársaknak tekintik egymást, akkor gazdaságpolitikájuk koordinálása helyett 

versenyt futnak a befektetésekért (adócsökkentési és beruházás ösztönzési verseny), amelynek 

                                                 
14 A „klasszikus” versenyképességi elméletek közé tartozik például a komparatív előnyök elve, amely David 
Ricardo nevéhez fűződik. A komparatív előny a nemzetközi kereskedelemben valamely országnak különböző 
termékek előállításában a „relatív munkatermelékenységek, illetve relatív ráfordításköltségek, azaz a másik 
országéhoz és a másik termékéhez viszonyított relatív költségek, vagy az úgynevezett alternatív költségek 
színvonalának tekintetében fennálló viszonylagos előnye. (Szentes 1999:820) 
15 1981. január 20.-tól 1989. január 20-ig. 
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következtében az országuk eladósodását illetve az eladósodottságuk növekedését, valamint a 

társadalmi-környezeti feltételek romlását idézik elő. (Scharping 1994) 
 

Scharle Ágota a versenyképességet növekedési lehetőségként értelmezte, és a munkaerő, mint 

az egyik termelési tényező szempontjából a munkaerőkínálat nagyságát, a munkaerőpiac  

rugalmasságát, és a munkaerő képzettségét emelte ki. (Scharle 2003) 
 

Csáki György és Szalavetz Andrea szerint a tőkevonzási képesség a nemzetgazdasági 

versenyképesség egyik mércéje. (Csáki - Szalavetz 2004) 
 

Az 1997. évben az ír kormány által életre hívott Nemzeti Versenyképességi Tanács a 

költségeket tette Írország versenyképességének egyik központi elemévé („cost 

competitiveness”), és ennek alapján az ír kormány feladatát az üzleti életet befolyásoló 

költségek csökkentésében látja. 

 

A tőkevonzási képesség értelmezhető a nemzetközi versenyképesség sajátos dimenziójaként. 

A Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének egyik vitaanyaga (VKI 

2007:2) szerint napjainkban a makroszintű versenyképesség, mint kedvező beruházási légkör, 

más szóval, mint tőkevonzási képesség nyer értelmet a Magyarországhoz hasonló fejlettségű 

országokban. A jelenlegi társadalmi viszonyok között - a kapitalizmusban - versenyképes 

társadalom az, amelyik vonzza a tőkét. A versenyképesség - különösen függő helyzetű, követő 

pozíciójú, közepesen fejlett (félperifériás) országok esetében - lényegében tőkevonzási 

képességet jelent. Hiszen minél több és fejlettebb tőke áramlik, illetve kerül befektetésre egy 

adott országban, annál versenyképesebb termékek és szolgáltatások előállítására válik 

képessé. Az elmúlt időszakban a tőkevonzási képesség terén az alacsony bérű, a munkaerőt az 

adott viszonyok kiszolgálására ösztönző/kényszerítő és egyszersmind liberális politikát 

folytató országok mutattak fel jó eredményeket, akik a tőke által elvárt technikai, és egyéb 

képességek (pl. idegennyelv ismeret) elsajátítására is nagy hangsúlyt fektettek. (VKI 

2007:3)16  

 

A nemzetgazdasági versenyképesség, mint fogalom különféle értelmezéseinek a sorolását 

hosszasan folytathatnánk mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom alapján.  

                                                 
16 Példaként említik Kína és Indai mellett Írországot. Megjegyzés: Az alacsony bérű ország kategóriába nem 
tartozik bele Írország. 
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A továbbiakban a nemzetgazdasági versenyképességet úgy definiálom, mint egy ország azon 

humán, gazdasági és természeti adottságainak és lehetőségeinek összességét, amelyek 

meghatározzák az ott működő hazai cégek és nemzetközi vállalatok gazdálkodási környezetét 

és külpiaci lehetőségeit. A nemzetgazdasági versenyképességbe beleértem magát a 

működőtőke vonzást is, mely értelmezésem szerint - az ír példát követve - alapvetően költség 

központú. 

A 21. század elejének adórendszerei nem függetleníthetőek a működőtőke ösztönzéstől. Az 

adózáshoz kapcsolódó versenyképességet, vagyis az adó versenyképességet úgy definiálom, 

mint egy ország adóverseny képességét, azaz a nemzetközi adóversenyben való helytállási 

képességét. 

 

Az 1. számú ábrán a beruházás-foglalkoztatás-adózás kapcsolatát szemléltetem. A 

beruházások volumenének növekedésével párhuzamosan nőhet a foglalkoztatás, amely 

magasabb adóbevételeket tehet lehetővé. A magasabb adóbevételek növekvő adóbázist 

eredményezhetnek, amely adóteher csökkentésre adhat lehetőséget a „többen adóznak 

kevesebbet” logika értelmében. Az alacsonyabb adóterhelésű ország a beruházások 

szempontjából vonzóbb célpont lehet, amely a beruházások volumenének növekedését 

eredményezheti. 

1. ábra: A beruházás-foglalkoztatás-adózás körforgása 

Foglalkoztatás 
↑ 

A 
D 
Ó 
B 
E 
V 
É 
T 
E 
L 

 
 
 
 
Adóbázis ↑ 

 
 
 
Adóteher 
csökkentési 
lehetőség 

B 
E 
R 
U 
H 
A 
Z 
A 
S 

 

Forrás: Limpók Valéria, saját modell 
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Minden mindennel összefügg. - tartja a régi mondás, és véleményem szerint az adópolitika a 

nemzetgazdasági versenyképesség „minden mindennel összefügg” puzzle-jében központi 

helyen található, melyet a 2. számú ábrámon részletesen szemléltetek.  

2. ábra 

Társasági 
nyereségadó 

kulcs 

 
Adóadminisztráció! 

Munkaadót terhelő 
társadalombiztosítási 

befizetési 
kötelezettségek 

Helyi 
iparűzési 

adó 

 
Minimálbér 

Önkormányzati 
gazdálkodás 

Szociálpolitika 

ADÓ-VERSENYKÉPESSÉG 
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ADÓVERSENY-KÉPESSÉG 

Társasági 
nyereségadó 
kedvezmény,  
(-mentesség) 

AZ ADÓPOLITIKA ÉS A NEMZETGAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG mozaikja 

Foglalkoztatáspolitika Társadalombiztosítás 

Költségvetési egyensúly 
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NEMZETKÖZI 
VÁLLALATOK 

 
MAGYAR 

VÁLLALKOZÁSOK 

MAGYARORSZÁG 
NÉPESSÉGE 

 
Forrás: Limpók Valéria, saját modell 

 

Az adópolitika eszköztárának segítségével közvetlenül illetve közvetve is hatni lehet számos 

más gazdaságpolitikai területre illetve célra (melyeket az ábrámon vastagított négyzetben 

jelöltem), mint például a foglalkoztatáspolitika, az egészségügyi politika (az ábrán a 

társadalombiztosítás egyik eleme) vagy a költségvetési egyensúly. Az adó- és a többi 

gazdaság- és társadalompolitikai terület interdependenciája révén az adózás direkt és indirekt 

hatása a működőtőkére nézve rendkívül komplex, ugyanakkor a működőtőke egy ország 

adópolitikájára szintén jelentős hatást gyakorol, tehát kölcsönösen alakítják egymást.  

Az ábra fókuszában az adópolitika, illetve az adózáshoz kapcsolódó versenyképesség áll. Az 

adópolitika és a nemzetgazdasági versenyképesség összefüggéseit a továbbiakban 

Magyarország példáján keresztül vizsgálom. 

 A háromszög meghosszabbított szárain az adózáshoz kapcsolódóan általam legfontosabbnak 

ítélt versenyképességre ható tényezőket jelöltem, így az adóadminisztrációt, a társasági 

nyereségadó kedvezményeket és mentességeket, a társasági nyereségadó kulcsát, a munkaadót 
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terhelő társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeket, a helyi iparűzési adót és a 

minimálbért.  

Magyarországon a költségvetési bevételek jelentős részét néhány adónem illetve adó jellegű 

fizetési kötelezettség biztosítja (többek között az áfa, szja, stb.), míg az adó illetve adó jellegű 

fizetési kötelezettségek száma a számbavétel módjától függően 30 és 50 közötti. Az 

adórendszer átláthatóságának szempontjából problematikusak az úgynevezett bagatell adók, 

mivel sok van belőlük, és a túl sok adónem az adórendszer átláthatóságát gyengíti. Az ábrán 

az adóadminisztráció részeként értem a tényleges adminisztráción túl az adórendszerben 

alkalmazott adó illetve adó jellegű fizetési kötelezettségek számát is.  

A nemzetközi cégek lokációs döntéseiben nem egyforma súllyal szerepelnek az egyes 

adónemek, illetve a hozzájuk kapcsolódó várható adóterhelés. Elméleti áttekintésem alapján 

azt feltételeztem, hogy kiemelt jelentősége volt/van a társasági nyereségadónak, ezen belül 

nem elsősorban az adókulcsnak – ez nem jelenti azt, hogy elhanyagolható szempont lenne -, 

hanem az adómentességeknek, valamint az adókedvezményeknek. A munkaadót terhelő 

társadalombiztosítási befizetési kötelezettségek szintén súlyponti elemei a versenyképes 

adórendszernek.  A munkaerőre rakódó közterhek csökkentése nem új keletű javaslat, az 

utóbbi időben a témában született nemzetközi tanulmányok azonban csak erősítik a 

megállapítást. Lásd például Angelov és Djankov (Angelov - Djankov 2009) tanulmányát. 

A helyi adók közül az iparűzési adó nyereségességtől függetlenül, a korrigált árbevétel 

arányában terheli a vállalkozásokat, emiatt adó versenyképességi hatása nagy. Feltüntetésre 

került a minimálbér is, mely alapvetően szociálpolitikai célokat szolgál a 

gazdaságpolitikában, ugyanakkor beépült az adópolitikába, egyes fizetési kötelezettségek 

alapjaként (lásd minimum járulékalap17). Véleményem szerint a versenyképes adórendszer 

kialakításakor a személyi jövedelemadózást is célszerű figyelembe venni, mivel közvetett 

hatása az elkölthető jövedelmekre, így a fogyasztásra, jelentős lehet. Az általános forgalmi 

adózás az adókulcs, és a hozzá kapcsolódó adóadminisztrációs kötelezettségek révén lehet 

hatással az adóverseny képességre. 

A 2. számú ábrán jelöltem a Magyarországon élő népességet, valamint a magyar és a 

nemzetközi vállalatokat is. Véleményem szerint hosszú távon eredményes, versenyképes 
                                                 
17 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) által 2006. szeptember 1-jétől meghatározott fogalom volt a minimum-
járulékalap, melynek mértéke a minimálbérhez kötődött. A minimum járulékalap fogalma helyett a Tbj. 2008. 
január 1-től a minimálbér kétszerese fogalmat használja. A 2009. évben a minimálbér kétszerese 143.000 HUF 
volt, a 2010. évtől 147.000 HUF. Szintén használatos a „legalább a minimálbér után történő járulékfizetési 
kötelezettség” fogalom. 
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adórendszer kialakítása a három szereplő érdekeinek együttes figyelembe vételével 

lehetséges.  

A következő alfejezetben a működőtőkét fogadó ország és a nemzetközi vállalatok 

kapcsolatának további, részletesebb vizsgálatára törekedtem. Megkíséreltem összegyűjteni a 

tőkefogadó országok és a külföldi tőketulajdonosok viszonyának főbb érdekazonosságait 

illetve érdekkülönbözőségeit. 

 

2.3. A fogadó ország és a nemzetközi vállalatok kapcsolatai  
 

A tőkét fogadó ország és az ott letelepedő nemzetközi vállalatok kapcsolata vizsgálható 

mindkét szereplő nézőpontjából. Mindkét szereplő számára hordoz előnyöket mind a 

letelepedés, mind az abból eredő további folyamatok. A vállalat keresi az „optimálishoz 

közeli” termelési, illetve szolgáltatási feltételeket, a tőkéért versengő állam jobb esetben 

tudatosan, a lehetőségeihez mérten a legjobb letelepedési feltételeket igyekszik kínálni.  

 

Mivel a külföldi befektetések lehetséges hatásai a működőtőkét befogadó ország gazdaságára 

meglehetősen összetettek, emiatt még nincsen egy olyan általánosan elfogadott elmélet, amely 

segítené a rendszerezést. A lehetséges hatásokat szintetizálja a Szentes féle csoportosítás 

(Szentes 2007): 

1.  Bővülnek a finanszírozási források: A gazdasági növekedés forrásai egyrészt a hazai, 

másrészt a külföldi források lehetnek. A nemzetközi vállalatok több módon is részt 

vehetnek a különböző finanszírozási „szakadékok” mélységének a csökkentésében vagy 

mélyítésében. Ezek a lehetőségek a következők: 

- Költségvetési „szakadék” (budgetary gap) a kívánt és a valós bevételek között. A 

nemzetközi vállalatok betelepülésével bővül az országban az adóalanyok köre, és 

emiatt az adóbevételek emelkednek. 

A nemzetállam területén keletkező profitok kiáramlása, vagyis a beruházott külföldi 

tőke jövedelmének kivonása az országból18 viszont negatív hatású. Szintén 

költségvetési veszteséget okozhatnak a befektetés-ösztönzőként alkalmazott vám- és 

adókedvezmények, és a vállalatok által alkalmazott transzferárak. 

                                                 
18 alapvetően repatriálása 
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- A devizaállomány- és a külkereskedelem terén jelentkező „szakadék” (foreign 

exchange gap, trade gap) a szükséges devizamennyiség és a valós devizabetétek 

között. Ez a fizetési mérleget befolyásolja, mivel a leányvállalatok termelése és a 

szolgáltatásokért fizetett díjak érintik a külkereskedelmi mérleg különböző tételeit. 

2. Foglalkozási lehetőségek bővülése: Az új beruházások által csökkenthető a 

munkanélküliség az adott országban, de a strukturális hatások le is ronthatják az adott 

előnyt.  

3.  Fejlett technológiához, technikához való hozzájutás lehetősége: Ez közvetlenül és 

közvetve is modernizálhatja a gazdaságot, növelve a helyi versenyt. Azonban 

előfordulhat, hogy az ország még nem felkészült vagy pedig tényezőellátottság 

szempontjából alkalmatlan az importálni kívánt technológia felvételére. Ekkor duális 

gazdaság, illetve enklávék kialakulása fenyegeti az országot. Ugyanakkor az sem kizárt, 

hogy a vállalat megpróbálja kihasználni a helyi kutatási eredményeket és kapacitásokat. 

4. Korszerű menedzsment, szervezési, vezetési, marketing ismeretek megszerzésének 

lehetősége: Ez a hatás csökkentheti a menedzsment és a szakismeret terén fennálló 

„szakadékot” (managament and skill gap). Másrészt az is előfordulhat, hogy a globális 

vállalat a megfelelő ismeretekkel rendelkező munkaerőt elragadja az országból.  

5. A külpiaci kapcsolatok fejlesztésének a lehetősége: A nemzetközi tapasztalatokkal 

rendelkező vállalatok jelenléte az országban segíthet a külpiacokra való belépésben, és az 

ottani pozíció megtartásában. Azonban a leányvállalatok adott országban való 

működéséből külpiaci hátrány is keletkezhet abban az esetben, ha a cégek egyoldalúvá 

torzítják a nemzetgazdaság külgazdasági orientációját.  

6. A nemzetközi vállalatok tulajdonosi érdekeltségei viselik és osztják meg a kockázatokat. 

Ez a fejletlen, labilis gazdaságú országokban különösen szükséges. Egyébként komoly 

problémát okozhat, főleg ha a helyi kormány ezeket a vállalatokat részesíti előnyben a 

különféle kedvezmények nyújtása során a hazaiakkal szemben. 

7. Hatékonyságra és alkalmazkodóképességre gyakorolt hatás: Ez a hatás magában 

foglalhatja a termékváltozatok gazdaságossági, technikai, strukturális, 

méretgazdaságossági hatékonyságának és a világgazdasági adaptációs képességnek a 

növekedését. 
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8. Ha a tőkeáramlás aszimmetrikus szerkezetű, akkor az ország gazdasági önállósága 

csorbulhat a következőképpen:  

- kialakulhat technológiai, pénzügyi, piaci függőség, 

- a helyi tulajdonban álló vállalatok kiszorulhatnak az üzlet világából, 

- a gazdaságpolitikára túl nagy befolyással lesznek a külföldi érdekeltségű vállalatok, 

- az ország külkereskedelmi kapcsolatainak irányultságát meghatározhatják a 

transznacionális vállalatok, 

- a hitelezési politikát kihasználva kölcsönöket nyújthatnak, vagy külföldön hitelt 

vehetnek fel a nemzetközi érdekeltségű vállalatok, 

- a marketing kampányok hatására a gazdaság, és a társadalom fogyasztása 

eldeformálódhat, 

- eltorzulhat a gazdaság struktúrája. 

A „nemzeti szuverenitást” érintő hatások mértéke függ a tőkefogadó ország belső 

körülményeitől, a gazdaságának a fejlettségétől, és a társadalmi és szociális viszonyaitól 

egyaránt. (Szentes 2007:111-120) 

Az eddig említett hatásokon túl Gál az alábbi pozitív hatásokat is említi (Simai - Gál 2000: 

286-287): 

- A tőkefogadó gazdaság nemzetközi versenyképessége a növekvő verseny miatt javul. 

- A tőkefogadó gazdaság termelékenységi szintje és a kutatási és fejlesztési 

tevékenységek intenzitása növekszik. 

A nemzetközi cégek és az egyes nemzetállamok kapcsolata sok szállal fűződik össze, és 

számos esetben a nemzetközi vállalatok érdekérvényesítése tűnik erősebbnek, mintsem az 

egyes országoké. Az interdependencia növekedésével a kormányok mozgástere egyre inkább 

csökkenni látszik, például a monetáris politika, a fiskális politika és ezáltal az újraelosztási 

programok területén. A folyamat társadalmi hatásai hosszabb távon beláthatatlanok.  

Egyrészt a gazdaságpolitika ösztönözheti, illetve megakadályozhatja a külföldi működőtőke 

beáramlását az adott gazdaságba. Másrészt a külföldi tőke pozitív illetve negatív hatásokat 

válthat ki a befogadó ország finanszírozási forrásaiban, munkaerőpiacán és társadalmában.  
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Simai véleménye szerint a működőtőkét fogadó ország kormánya elvárja, hogy a külföldi tőke 

fejlessze a fogadó ország elmaradottabb területeit, ezáltal csökkentve a regionális gazdasági 

különbségeket. A működőtőkét fogadó ország kormányának elvárása továbbá az is, hogy a 

nemzetközi vállalatok azáltal, hogy ösztönzik a versenyt, segítsék elő a helyben gyártott 

termékek minőségének javulását és az árak csökkenését. (Simai 2007:329-330) 

Ugyanakkor az állam és a nemzetközi cégek gyakran ellentétes érdekekkel és célokkal bírnak, 

emiatt sokan úgy vélik, hogy a befogadó ország kormánya és a nemzetközi társaságok közötti 

konfliktus teljes mértékben elkerülhetetlen. Az 1960-as években egyes országok 

gazdaságpolitikája erősen protekcionista jellemzőket mutatott, hogy védje saját nemzeti piacát 

és termelőit. A külföldi tőkétől való függőségtől félve erre különösen a gazdaságilag fejletlen, 

feltörekvő gazdaságok voltak hajlamosak. Azonban ezeknek az államoknak rá kellett jönniük, 

hogy a befektetések által olyan előnyökhöz (gazdasági növekedés, foglalkoztatás bővülése, 

költségvetési bevételek növekedése, hatékonyság növekedés, tudás- és technológiai transzfer) 

juthatnak, amelyekről nem mondhatnak le. A kormányok versenyezni kezdtek a külföldi 

működőtőke befektetésekért, és különböző ösztönző eszközöket alkalmaztak, reménykedve a 

nagyobb részesedésben, és a magasabb technológiai színvonalban. Ezáltal a gazdaságpolitika 

távolodva a protekcionizmustól19 egyre inkább a liberalizmus felé tendált. (Lukács 2007:532-

536) 

 

A 2008. évben közgazdasági Nobel díjjal jutalmazott Paul Krugman szerint a transznacionális 

stratégia gyakran úgy vélekedik, hogy amíg nem biztos abban, hogy megfelelő befolyást tud 

gyakorolni a nemzetállami gazdaságpolitikára, addig a vállalat csupán a tevékenységének egy 

kis részét helyezi ki az adott országba, hogy ezáltal nyomást tudjon gyakorolni a helyi 

irányításra. Napjainkban a legtöbb kormány politikájára egy ellentmondás jellemző, mégpedig 

az, hogy egyes területeken felad a szuverenitásából, máshol viszont jelentősen megerősíti azt. 

(Lukács 2007:535-539) 

A nemzetközi társaságoknak gyakran okoznak gondot a különböző nemzetgazdaságok által 

alkalmazott szabályozó eszközök, mert azok sok esetben ellentétesek a nemzetközi cégek 

azon érdekével, hogy tevékenységüket racionalizálják. (Lukács 2007:535-539) Michael Porter 

szerint a kormányok korlátozzák a nemzetközi vállalatok tevékenységi szabadságát. (Porter 

1990:59) Susan Strange magát a globalizációt a technológiai forradalomra és a felgyorsult 

                                                 
19 A protekcionizmus a hazai gazdaságnak, illetve szereplőinek a (vélt vagy valós) védelmét szolgáló 
kormányzati gazdaságpolitika., Részletesen lásd pl. Szentes 1999:866. 
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tőkeáramlásra vezeti vissza. (Strange 1995:58) Strange véleménye szerint a vállalatok 

globalizálódásának oka a piacok transznacionálissá válása, és nem a tranzakciós költségek 

csökkentése.  Szerinte a nemzetállamok közötti versengés is a világpiaci részesedésért folyik. 

Az egyes kormányok rivalizálnak a nemzetközi cégekért, mivel ezek jelenléte számukra 

munkahelyeket, tőkét, új technológiák megjelenését jelenti. Strange is kiemeli - lásd korábban 

Szentesnél -, hogy az egyes államok a náluk befektetett működőtőke volumenének 

növekedésével párhuzamosan kénytelenek szuverenitásuk részleges feladására. (Strange 

1997) Ennek következtében az államhatalom három, kulcsfontosságú területen erodálódott, 

melyek az alábbiak: 

- Egyrészt a védelem területén: A háborúk veszélye csökkent a kereskedelmi 

összefonódások miatt. Mivel a gazdasági és kereskedelmi érdekek felülírják a katonai 

érdekeket, bizonyos szempontból irracionális háborúzni. Strange három lehetséges 

kivételt tesz, melyek az olajkészletekért folytatott háború, a gázért és édesvízért 

folytatott harc, valamint az irredentizmus. 

- Másodsorban a pénzügyek területén: Mivel az egyes valuták „önálló életre keltek”, a 

nemzeti kormányoknak nem áll hatalmában kontrollálni a valutájukat. 

- Harmadrészt a társadalmi jólét területén: Az országok nem tudják garantálni a 

társadalmi jólétet, mert annak forrásai, az ADÓK, elriasztják a nemzetközi 

vállalatokat a befektetéstől. 

A Strange-i gondolatmenet utolsó két pontját látszik igazolni a 2007. évtől kibontakozó 

világgazdasági krízis. A 2008. évben az elszabadult pénzügyi piacok voltak a híradások 

központi témái, és a 2009. évben a költségvetési hiánnyal küszködő államok hiányt csökkentő 

kísérletei kerültek a figyelem középpontjába. Lásd például a szaporodó „adóreform” 

kísérleteket világszerte, vagy az adóparadicsomokkal szembeni fellépési kísérleteket, 

melyekről a későbbiekben még részletesen írok. 

 

2. 4. Protekcionizmus kontra liberalizmus 
 

Történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a recessziós időszakok, gazdasági válságok 

felerősítik az államok gazdaságvédő törekvéseit, a protekcionista tendenciákat. Napjainkban a 

globális recesszió, ennek következtében az általános keresletcsökkenés, és növekvő 

munkanélküliség miatt nagy nyomás nehezedik a kormányokra. A világgazdasági krízis ismét 
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protekcionista megnyilvánulásokat hozott felszínre.20 Gondoljunk például Barack Obama 

amerikai elnök „vásárolj amerikai terméket” jelszavára, vagy Gordon Brown „brit 

munkahelyre brit munkás” kijelentésére, illetve Nicolas Sarkozy, francia köztársasági elnök 

protekcionista nyilatkozataira a 2009. évben.21 Ezen megnyilvánulások némi 

ellensúlyozásának is tekinthetőek a 2009 áprilisában a G20-ak22 pénzügyi fórumán tett 

nyilatkozatok, melyekben többek között az említett országok pénzügyi vezetői nyilatkoztak 

elkötelezettségükről a protekcionizmus elleni fellépésre, mivel annak további terjedése tartós 

globális stagnálást, ezáltal beláthatatlan politikai és szociális következményekkel járó 

hanyatlást eredményezne. Kétségtelen, hogy az elmúlt 50 év gazdasági fejlődése összefügg a 

protekcionizmus háttérbe szorításával23, és a globális együttműködés erősödésével. A 

globalizáció, a piacok egyre növekvő mértékű gazdasági integrációja, melynek hátterében a 

felgyorsult technológiai változás és a politikai liberalizáció áll, világszerte újabb 

lehetőségeket teremt, amelyből sok ország hatalmas hasznot húz/ott. Az Európai Uniót 

illetően, becslések szerint a II. világháború óta az európai jövedelmek növekedésének 

legalább egyötöde erre a jelenségre vezethető vissza. (Európai Közösségek Bizottsága 2009) 

Ian Bremmer amerikai politológus24 szerint "az állami kapitalizmus új hajnalát éljük" és a 

piaci mechanizmusok végeredményét manipuláló rendszert nem azért szeretik a kormányok, 

mert a leghatékonyabb módja a fejlődésnek, hanem mert egyszerre tud gazdasági és politikai 

célokat is szolgálni. Az állam a világon szinte mindenütt, minden korábbinál több pénzügyi 

forrást szán arra, hogy irányítsa a gazdaságban áramló tőkét, és ezáltal biztosítsa a pozícióit, 

szemben a korábbi "laissez-faire" hozzáállással.25 

                                                 
20 Korábban pl. az 1930-as évek, valamint az 1970-es évek olajválsága idején. 
21 Lásd pl. Nicolas Sarkozy, francia köztársasági elnök 2009. februári nyilatkozatát, mely során a következők 
hangzottak el: „Ha pénzt adunk az autógyáraknak a szerkezetátalakításra, akkor ezt nem azért tesszük, hogy 
utána azt lássuk, kivisznek egy gyárat Csehországba vagy máshová. … Le akarjuk állítani a gyárak külföldre 
való áttelepülését, sőt, ha lehetséges, azt akarjuk, hogy hozzák azokat vissza.”, Mirek Topolánek akkori cseh 
miniszterelnök nyilatkozatában így reflektált a francia elnök szavaira: „Cseh miniszterelnökként nem értem azt 
az érvelést, hogy indokolhatatlan a cseh autógyárak számára, ha Csehországban gyártanak autókat a francia 
piacra. Véleményem szerint ez teljesen jogszerű és önkéntes döntés ezen autógyárak részéről, ráadásul az 
egységes európai belső piac egyik elvének megvalósítása. Ezeknek az elveknek a megőrzése nem csak 
Csehország érdeke, hanem minden tagállam kohéziójának előfeltétele is.”, Csehországban a GDP 18 százaléka 
az autóiparból származik, s a francia gyártók a legnagyobb külföldi beruházók közé tartoznak. Forrás: 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25167, 2009-02-09 
22 A világgazdaság 20 legfontosabb államának pénzügyminiszterei és központi bankjainak kormányzói, ill. 
elnökei találkoznak.  Először 1999-ben gyűltek össze, és ezt követően évente üléseznek. A huszak csoportjának 
tagjai: Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél- Afrika, Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Európai 
Unió, Franciaország, India, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Németország, Mexikó, Olaszország, Oroszország, 
Szaúd-Arábia és Törökország. 
23 Megjegyzés: Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is jelen van, lásd mezőgazdaság támogatása. 
24 Az Eurasia Group nevű politikai kockázatelemző társaság alapítója és elnöke. 
25 Az olajkészleteiket tekintve a világ 13 legnagyobb olajtársasága állami irányítás alatt áll, a Saudi Aramco, a 
Gazprom, China National Petroleum Corporation (CNPC), National Iranian Oil Company (NIOC), Petróleos de 
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A globális „munkamegosztás” átformálódása egyes országok kiszolgáltatott helyzetének 

kialakulásához vezetett, és paradox módon azon országok vezetői tettek protekcionista 

nyilatkozatokat, amelyek a globalizációnak alapvetően szorgalmazói és „nyertesei” voltak.  

 

Sok nemzetállam szeretné a nemzetközi vállalatok tevékenységét normatív módon 

szabályozni. Többek egy nemzetközi magatartási kódex létrehozását szorgalmazzák.  

Simai alapján az eddigi törekvések tapasztalatai a következő tényezők figyelembevételét 

igényelnék (Simai 2007:333-334): 

 

 1. A túlszabályozás és ellenőrzés elriaszthatja a külföldi tőkét. Másrészt nem lehet 

olyan keretrendszert kialakítani, amely egyenlően osztaná el a nyereséget a fogadó ország és a 

befektetni kívánó vállalatok között. 

 2. A tárgyalások során a nemzetközi vállalatok sokkal rugalmasabbnak bizonyulnak a 

viszonylagos mobilitásuk miatt, mint a nemzeti kormányok.  

 3. A nemzetközi társaságokat csak az adott vállalati érdekek motiválják, ezzel azonban 

súlyos károkat okozhatnak, ha a kormánypolitikák hibásan működnek. 

 4. A nemzetközi cégek nem mindig jelentenek gyógyírt a gazdaságnak, különösen a 

gazdaságilag gyenge lábakon álló országok számára. Megfelelően átgondolt szabályozási 

rendszer hiányában a vállalatok ki tudják zsákmányolni az ilyen államokat. 

 5. Azok az országok esélyesek a sikerre, amelyeknek a gazdasága képes stratégiai-

fejlesztési programok keretében a nemzetközi tevékenységet megfelelően integrálni a saját 

gazdasága működésébe. 

 6. Az egyik legbonyolultabb témakör a tárgyalások során az adózáshoz kapcsolódik, 

ez pedig a transzferárak kérdése. 

 

A legtöbb ország arra törekszik, hogy megfelelő környezetet teremtsen a külföldi befektetések 

számára. A kormányok a 2007. évben összesen 98 gazdaságra ható nemzeti szabályozást 
                                                                                                                                                         
Venezuela (PDVSA), Petróleo Brasileiro (Petrobras) és a Petronas (Malajzia) egyaránt nagyobbak bármelyik 
multinacionális magánvállalatnál. A feltárt olajkészleteknek 75 százalékát állami vállalatok ellenőrzik. 
Oroszországban és Kínában az ipar más területein is állami tulajdonú társaságok valósítják meg a kormányzat 
gazdasági és politikai céljait. A szuverén vagyonalapok célja is hasonló: a fejlődő országok legnagyobbjai 
hatalmas külkereskedelmi többletük révén felhalmozódó devizakészleteikre alapozva kockázatosabb 
befektetésekkel igyekeznek megvalósítani a nemzetközi gazdaságpolitikai céljukat és növelni befolyásukat., 
Forrás: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=1&k=5&i=118253&is=1, 2009-07-15 
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változtattak meg, melyek közül 62-t a fejlődő országokban, ebből Afrikában 15-öt, Dél-, 

Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában 14-et, Latin-Amerikában és a Karibi térségben 10-et, Nyugat-

Ázsiában 8-at, a FÁK országaiban szintén 8-at és Dél-Kelet-Európában 7-et. A végrehajtott 

változtatások mintegy 80 százaléka kedvező a külföldi működőtőke befektetések számára. A 

fejlett országokban történt, összesen 36 gazdasági szabályozás módosításból 26-ot 

eszközöltek Európában. (WIR 2008:13) Az 1. számú táblázat alapján látható, hogyan alakult a 

külföldi működőtőke áramlás számára kedvező illetve kedvezőtlen szabályozási módosítások 

száma és aránya az 1992. és a 2007. évek között.  

1. Táblázat: A gazdasági szabályozások módosításának száma és megoszlása aszerint, hogy az FDI 
számára kedvező-e? (1992-2007) 

Évek 
 
 

Az 
országok 
száma, 
melyek 
szabályt 

változtattak 

Kedvező 
intézkedések 

száma 

Kedvezőtlen 
intézkedések 

száma 

Kedvező 
intézkedések 
aránya (%) 

Kedvezőtlen 
intézkedések 
aránya (%) 

1992 43 77 0 100 0 
1993 56 99 1 99 1 
1994 49 108 2 98 2 
1995 63 106 6 95 5 
1996 66 98 16 86 14 
1997 76 134 16 89 11 
1998 60 136 9 94 6 
1999 65 130 9 94 6 
2000 70 147 3 98 2 
2001 71 193 14 93 7 
2002 72 234 12 95 5 
2003 82 218 24 90 10 
2004 103 234 36 87 13 
2005 92 162 41 80 20 
2006 91 142 35 80 20 
2007 58 74 24 76 24 

Forrás: UNCTAD WIR 2008:13 
 

Látható, hogy az 1990-es években alig hoztak kedvezőtlen intézkedéseket, 2001-től azonban 

szignifikánsan növekedett az arányuk. Az 1990-es évek közepén jelentősen megugrott a 

kedvező intézkedések száma. A legmagasabb értéket a 2002-2004. években találjuk, az 

Európai Unió „big bang”26 bővítését megelőzően, illetve annak évében. A 2007. évben a 

kedvező intézkedések száma majdnem a felére csökkent a megelőző évhez viszonyítva. A 

visszaesés összefüggésben lehet a jelenlegi világgazdasági krízissel, ami a „bőkezűbb” 

gazdaságpolitika átgondolására készteti a szűkös pénzügyi forrásokkal rendelkező államokat.  

                                                 
26 Nagycsoportos bővítés a KKE 10-ekkel a 2004. évben. 
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Tétlenkedni viszont nem célravezető, mert a munkaerőpiaci folyamatok stabilizálása 

érdekében legalább a meglévő működőtőke állomány megtartása az egyes országok számára 

elengedhetetlen.  

 

Az UNCTAD 2009 júniusában közzétett adatai alapján a 2008. év utolsó negyedévében 

globális szinten apadt az FDI-áramlás. A működőtőke áramlás csökkenő trendje folytatódott a 

2009. év első negyedévében is, az előző év azonos időszakához képest 54 százalékpontos 

visszaeséssel. Az FDI áramlás legjelentősebb részét kitevő határokon átnyúló fúziók és 

felvásárlások összértéke pedig 77 százalékponttal csökkent az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. Ha az első negyedéves trend folytatódik, akkor a 2009-es évre 50 százalékpont 

körüli visszaesést prognosztizál az UNCTAD. A világméretű gazdasági krízis nyomán 

recesszióval küzdő fejlett országok a legnagyobb működőtőke küldők, és az adatok alapján az 

innen kiáramló működőtőke esett vissza drasztikusan. Ugyanakkor a közvetlen külföldi 

tőkebeáramlást tekintve is a fejlett államokban volt a legnagyobb visszaesés, mintegy 60 

százalékpontos.  A működőtőke áramlás hanyatlására hatással van az is, hogy sok ország a 

krízis nyilvánvalóvá válásakor először protekcionista lépésekkel az otthon maradásra, és a 

hazai invesztícióra ösztönözte a nemzetközi társaságait. Ennek áldozataivá válhatnak a 

szegény országok, melyeket fokozottan érinthet majd a krízis e következménye, és a fejlődő 

országokba megindult tőkeáramlás is veszélybe kerülhet. (UNCTAD Press Release 2009a) 

Ugyanakkor az eddig foganatosított válságkezelő intézkedések nem diszkriminatívak az 

UNCTAD egy szintén 2009. évi tanulmánya szerint, sőt a jelenlegi krízis előrehaladtával 

számos ország tett az ügyes protekcionizmussal ("smart" protectionism) párhuzamosan 

működőtőke beáramlást könnyítő, illetve a hazai cégek külföldi megjelenését támogató 

intézkedéseket is. Összesen 42 fejlett illetve fejlődő országot vontak be a vizsgálatba, melyek 

közül 2008 októbere és 2009 júniusa között 39 ország 167 tőkeáramlásra is ható intézkedést 

hozott. 40 intézkedés (az összes 24 százaléka) kifejezetten a közvetlen külföldi 

tőkebefektetésekre irányult27, és 127 pedig az általános gazdasági környezetre. (UNCTAD 

2009:4) 

 
                                                 
27 Melyek az alábbiak: Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Kanada, Kína, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India, 
Indonézia, Írország, Olaszország, Japán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Mexikó, Hollandia, 
Lengyelország, Portugália, Koreai Köztársaság, Románia, Orosz Föderáció, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Szlovénia, 
Dél-afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Törökország, Egyesült Királyság és Egyesült Államok. 
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2. Táblázat: 2008 októbere és 2009 júniusa között az FDI-ra pozitívan ható intézkedések 

 
 
Intézkedés jellege 
 

Intézkedést 
alkalmazó 
országok 
száma 

Intézkedések 
száma 
 

Külföldi befektetők országba jövetelének könnyítése,  
pl. korábban védett gazdasági szektor megnyitása 8 15 
FDI beáramlás könnyítése 5 9 
Már az országban működő leányvállalatra ható döntés 7 7 
Az FDI-ra ható adótörvény/ek módosítása 3* 9 
Új adóintézkedések bevezetése 7 7 
Általános gazdasági környezetre ható gazdaságpolitikai döntés 11 17 
Kormányzati mentőcsomag és/vagy élénkítő csomag 33 98 
Összesen                  - 162 

*Lengyelország, Kína, és Japán 

Forrás: UNCTAD (2009): Investment Policy Developments in G-20 Countries 
 

Az UNCTAD a befektetési politikára ható intézkedéseknek 3 csoportját különítette el, és 

mindhárom kategóriába besorol adópolitikához kapcsolódó intézkedéseket is, melyek az 

alábbiak (UNCTAD 2009): 

 Kifejezetten befektetés-specifikus gazdaságpolitikai intézkedések (Investment-specific 

policy measures), mint például a külföldi befektetőknek kifizetett osztalék szabályozása. 

 Befektetésekhez kapcsolódó gazdaságpolitikai intézkedések (Investment-related policy 

measures), mint például a társasági nyereségadó ráta csökkentés, a tőkenyereség-adóra 

vonatkozó szabály módosítás, és az adókedvezmény módosítás. 

 Befektetésekre ható nemzetközi szintű szabályalkotás (International investment 

rulemaking), mint például a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmények. 

 
A vizsgált időszak alatt a G-20 országok 27 bilaterális beruházásokra vonatkozó, 36 kettős 

adóztatás elkerülését célzó, és 11 nemzetközi beruházási egyezményt kötöttek. (UNCTAD 

Press Release 2009b)   

A mintában vizsgált országokban mindössze 5 olyan intézkedést tettek, amelyek kedvezőtlen 

hatással vannak a közvetlen külföldi tőkebefektetésekre. Ilyen például az adott ország 

szempontjából stratégiainak minősített szektorba való bejutás megnehezítése, illetve 

korlátozása. A fenti folyamatok ellenére a tanulmány azonban nem tartja kizártnak egy újfajta 

gazdasági nacionalizmus kialakulását a világban a krízis következményeként. (UNCTAD 

Press Release 2009b)   
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2. 5. A nemzetközi vállalatok szerepe napjainkban  
 

A nemzetközi vállalatok helyzetének bemutatásához az UNCTAD World Investment 

Reportok adatait használtam. A nemzetközi társaságok száma az utóbbi évtizedekben 

növekvő tendenciát mutatott, melyet a követező a 3. számú táblázat szemléltet. 

3. Táblázat: Az anya- és leányvállalatok számának alakulása a világban az 1992. és 2007. évek között 

Évek Anyavállalatok 

Ebből a 
fejlett 
országokban

Ebből a 
fejlődő 
országokban Leányvállalatok

Ebből a 
fejlett 
országokban 

Ebből a 
fejlődő 
országokban

1992 36600 33500 3100 174900 81800 93100
1996 44508 36380 8128 276659 93628 183 031
2000 63312 49944 13368 821818 95485 726333
2004 69727 50520 19207 690391 247241 443150
2007 78817 56448 22369 794894 366628 428266

Forrás: UNCTAD World Investment Report 1992-2008 

Az adatok alapján az 1992. évben 36.600 nemzetközi társaság működött világszerte, és ezek a 

nemzetközi vállalatok mintegy 174.900 kirendeltséggel rendelkeztek. A 2000. évre a 

nemzetközi cégek száma 63.312-re emelkedett, a leányvállalataiké pedig megközelítette a 

822.000-et. A 2007. évre a 1992. évihez képest, a nemzetközi vállalatok száma több mint 

duplájára nőtt, míg a kirendeltségeik száma több mint ötszörösére emelkedett. (UNCTAD 

WIR 1993, 2001, 2007, 2008) Ugyanakkor a 2008. és 2009. évekre vonatkozóan már 

csökkentő adatok vannak, tehát kisebb tortából kényszerülnek a működőtőkét fogadó 

országok szeletekhez jutni. 

A 2007. évben a nemzetközi cégek anyavállalatainak több mint 50 százalékának az Európai 

Unióban, ezen belül főleg Dániában, Németországban, Olaszországban és Hollandiában, 

valamint az Egyesült Királyságban volt a központja. Az Amerikai Egyesült Államokban 

(továbbiakban USA) van a központja mintegy 2.500 társaságnak, és közel ekkora az egyesült 

királyságbeli székhelyek száma. A leányvállalatokat vizsgálva Dél-, Kelet- és Dél-Kelet-

Ázsiába települt a világban működő kirendeltségek majdnem 50 százaléka, amelynek 80 

százaléka Kínában található. Az Európai Unió tagállamain belül nagyszámú leányvállalat volt 

megtalálható a közép-kelet-európai tagországok közül Romániában, Csehországban és 

Magyarországon. Az USA-ban található leányvállalatok száma közel azonos a 

Magyarországon találhatókéval. (UNCTAD WIR 2008) 

A Fortune magazin minden évben elkészíti a Global 500 rangsorát a világon legnagyobb 

árbevételt elért vállalatokról, melyeket több szempont szerint, mint például a nyereségesség, 
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tovább rangsorol.28 A 2008. évben az első 50 legnyereségesebb vállalatból 29 európai, 17 

amerikai, és 4 ázsiai székhelyű volt. A világ 25 legnyereségesebb vállalatából tizenhatnak a 

székhelye Európában volt található, nyolcnak az Egyesült Államokban, és egynek Kínában29. 

(Fortune Global 500 2008) 

3. ábra: A Global 500 vállalatok közül a 25 legnyereségesebb székhelyei a 2008. és 2009. években 

2008. év       2009. év 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Fortune Global 500 (2008, 2009) alapján 

Ugyanakkor a 2009. évben a 25 legnyereségesebb vállalat közül tizennégynek volt található a 

székhelye Európában, nyolcnak az Egyesült Államokban, és háromnak Ázsiában, melyekből 

egy Kínában található - az állami tulajdonú China State Grid30-, a másik kettő Japánban.  

Az Európai székhelyűek földrajzi eloszlását szemlélteti a 4. számú ábra, mely alapján 

megállapíthatjuk, hogy Európában a holland, német, francia, angol, olasz, és belga székhelyű 

globális vállalatok a legjövedelmezőbbek. Látható, hogy Közép-Kelet-Európa nem 

képviselteti magát. 

4. ábra: A Global 500 vállalatok közül a 25 legnyereségesebb közül az európaiak székhelyei a 2009. évben 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Fortune Global 500 (2009) alapján 
                                                 
28 A 2009. évben az első tízben hét olajóriás szerepelt. (Fortune Global 500 2009) 
29 China National Petroleum, Peking 
30 A 2008. évben a szintén állami tulajdonban lévő China National Petroleum volt benne a legnyereségesebb 25-
ök listájában. 
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A 2007. évben kibontakozó pénzügyi- és hitelválság ellenére a 2007. évben a külföldi 

tőkebefektetések még kedvezően alakultak a világ összes régiójában. A világ összes külföldi 

tőkeimportja 30 százalékponttal nőtt az előző évhez képest, és elérte az 1.833 milliárd 

amerikai dollárnak (továbbiakban dollár illetve USD) megfelelő összeget, amely magasabb a 

korábbi, 2000. évi rekordnál. A befektetések jelentős része fúziókból és felvásárlásokból 

adódott, a zöldmezős beruházások aránya csupán 11 százalékot tett ki. (UNCTAD WIR 2008) 

Ez abból a szempontból érdekes, hogy az ilyen típusú működőtőke jó, ha a munkahelyek 

megőrzését biztosítja, igazi munkahelyteremtőek ugyanakkor a zöld- illetve barnamezős 

beruházások. 

4. Táblázat: A globális közvetlen külföldi működőtőke áramlás alakulása az 1990. és 2007. évek között, 
adatok millió USD-ben a letöltés napján érvényes árfolyamon, illetve %-ban 

Év FDI beáramlás 

Változás 
értéke a 
megelőző 
évhez 
viszonyítva 

Változás 
mértéke a 
megelőző 
évhez 
viszonyítva FDI kiáramlás 

Változás 
értéke a 
megelőző 
évhez 
viszonyítva 

Változás 
mértéke a 
megelőző 
évhez 
viszonyítva 

1990 207277,61 - - 239091,47 - - 
1991 155750,52 -51527,09 -24,86 200450,06 -38641,40 -16,16
1992 166719,43 10968,90 7,04 204054,33 3604,27 1,80
1993 222503,94 55784,52 33,46 241964,19 37909,86 18,58
1994 256847,50 34343,55 15,44 287887,20 45923,01 18,98
1995 341041,31 84193,82 32,78 361561,61 73674,41 25,59
1996 390461,80 49420,49 14,49 398357,55 36795,94 10,18
1997 485821,75 95359,95 24,42 476145,70 77788,15 19,53
1998 705543,62 219721,86 45,23 688629,14 212483,44 44,63
1999 1088508,01 382964,39 54,28 1088065,30 399436,16 58,00
2000 1398182,82 309674,81 28,45 1231639,47 143574,17 13,20
2001 824444,78 -573738,04 -41,03 751297,38 -480342,10 -39,00
2002 625167,88 -199276,90 -24,17 537424,39 -213872,99 -28,47
2003 561056,29 -64111,59 -10,26 562760,32 25335,93 4,71
2004 717695,50 156639,21 27,92 920150,97 357390,65 63,51
2005 958697,47 241001,97 33,58 880808,34 -39342,63 -4,28
2006 1411018,20 452320,73 47,18 1323150,15 442341,81 50,22
2007 1833324,05 422305,85 29,93 1996513,81 673363,66 50,89

Forrás: Saját szerkesztés az UNCTAD: Major FDI indicators alapján (UNCTAD WIR 2008) 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx, letöltve: 2009-01-26 

 

A 4. számú táblázat a közvetlen külföldi működőtőke áramlások alakulását mutatja be az 

1990-es évektől. Megállapítható, hogy a már korábban is említett 2000. évi kiemelkedő érték 

után a tőkebeáramlásban és a tőkekivitelben is visszaesés, majd recesszió következett be. 

Majd ismét növekedésnek indult a közvetlen külföldi tőke állománya, és a 2007. évre rekord 

értéket ért el.  
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A fenti adatok részletes vizsgálatából (UNCTAD WIR 2008) néhány figyelemre méltó 

megállapítás:  

A fejlett országokba irányuló közvetlen külföldi működőtőke befektetések 1.248 milliárd 

USD-re emelkedtek. Ez 33 százalékkal magasabb a 2006. évi értékhez képest, és így a fejlett 

országokba  irányuló működőtőke elérte a 10.459 milliárd dollárt. Ezen belül az Európai Unió 

részesedése a legnagyobb, 65 százalékkal, állományi szinten 6.882 milliárd USD-vel. A 

külföldi működőtőke beáramlása jelentős mértékben megélénkült 3 fejlett országba, melyek 

az alábbiak: Egyesült Királyság (148 milliárd USD-ről 234 milliárd USD-re), Franciaország 

(78 milliárd USD-ről 158 milliárd USD-re), és Hollandia (8 milliárd USD-ről 99 milliárd 

USD-re). 

A legtöbb közvetlen külföldi működőtőke továbbra is az Amerikai Egyesült Államokba 

áramlott, mintegy 233 milliárd USD-nek megfelelő érték, amely viszont alacsonyabb a 2006. 

évi értéknél. Így az Egyesült Államokban 2.093 milliárd USD a külföldi tőke állománya. 

A 2007. évben a fejlett országok tőkekivitele is növekedett, 1.692 milliárd dollárra. Ezen belül 

az Európai Unió részesedése a legnagyobb, mintegy 70 százalékkal. Országokat vizsgálva a 

legtöbb tőke az Egyesült Államokból áramlott ki, mintegy 314 milliárd USD. Ezzel Amerika 

megelőzte az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Németországot is, mint az Európai 

Unión belüli legnagyobb tőkeexportőröket. 

Az Európai Unión belül jelentősen növelni tudta a tőkeexportját Olaszország és Luxemburg.  

Az USA-ban és az Európai Unióban is magasabb a tőkeexport állománya, mint a tőkeimporté. 

Az Egyesült Államokban a tőkekivitel értéke a 2007. évben közel 2.800 milliárd USD volt, 

míg az uniós tőkekivitel ennek mintegy négyszerese, 8.086 milliárd USD-nek megfelelő 

értékkel. (UNCTAD WIR 2008) Tehát az európai integrációs tömörülés a legnagyobb 

tőkeexportőr a világban, nemzetállamokat vizsgálva azonban az elsőség továbbra is az 

Amerikai Egyesült Államoké. 

A fejlődő országokba áramló működőtőke összesen 500 milliárd USD-nek megfelelő összeg 

volt, és a vizsgált időszakban növekedést mutatott. Ezen belül, Dél-, Kelet- és Dél-Kelet 

Ázsiába és Óceániába 249 milliárd USD, Latin-Amerikába és a Karibi térségbe 126 milliárd 

USD, Nyugat-Ázsiába 71 milliárd USD áramlott, míg az Afrikába áramló működőtőke 

megközelítette az 53 milliárd USD-t. 
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A legtöbb működőtőkét, 83 milliárd USD-nek megfelelő összeget, a fejlődő országok közül 

Kína fogadta, majd Hongkong következik 60 milliárd USD-vel, és Brazília 35 milliárd USD-

vel. 

A tőkeexport a fejlődő országokból 253 milliárd USD-nek megfelelő összeg volt. A legtöbb, 

mintegy 53 milliárd dollárnak megfelelő összeg Hongkongból áramlott ki, és a 22,6 milliárd 

dollárnyi a Brit-Virgin szigetekről, amely az Egyesült Királyság tengerentúli területe, és 

adóparadicsomnak számít31 32 , és közel ekkora, mintegy 22,5 milliárd USD-nyi érték Kínából 

származott. Megállapítható, hogy Kína nem csupán működőtőke importőrként jeleskedik, 

hanem egyre jelentősebb az működőtőke exportja is. 

A transzformációs gazdaságokba33 áramló működőtőke mintegy 86 milliárd dollárra 

növekedett, amelynek legnagyobb befogadója az Orosz Föderáció volt. Az ezekből az 

országokból kiinduló tőkeexport jelentősen nőtt, az előző évi értékhez képest megduplázódott, 

és így elérte az 51 milliárd USD-t. Itt is az Orosz Föderáció részesedése a legnagyobb, 90 

százalékkal.34 (UNCTAD WIR 2008) 

 

Az egyes országok beruházásösztönző politikájának kialakítása szempontjából a működőtőke 

befektetések szerkezetét jellemző adatok is érdekesek lehetnek, melyet az 5. számú ábra 

szemléltet. 

 

 

 

                                                 
31 Az OECD 1998. évi „Harmful tax competition: an emerging global issue” (Káros adóverseny: új globális 
probléma) című jelentése négy kulcsfontosságú tényezőt sorol fel annak meghatározására, hogy egy joghatósági 
terület adóparadicsomnak minősül-e. Ezek az alábbiak: 1. a joghatósági terület nem vet ki adókat, illetve csak 
névleges adókat vet ki, 2. az átláthatóság hiánya, 3. olyan törvényeket vagy közigazgatási gyakorlatokat 
alkalmaz, amelyek megakadályozzák a hatékony információcserét más kormányokkal a semmilyen vagy csak 
nominális adót fizető adóalanyokkal kapcsolatban, 4. nincs arra vonatkozó előírás, hogy a tevékenységnek 
jelentős mértékűnek kell lennie. 
32 A Brit Virgin-szigetek nemzetközi üzleti vállalata (IBC) teljes körű adómentességet biztosít a területén kívül 
végzett tevékenység után. A 2009. évben az ország mind jogilag, mind politikailag stabil, teljes jogú államfője II. 
Erzsébet angol királynő, lakosainak száma mintegy 17.000 fő. A Brit Virgin-szigeteken 1984 óta lehet offshore 
céget bejegyezni, azóta több mint 400.000 IBC-t alapítottak az országban., 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Virgin-szigetek, 2009-06-21, http://offshore-ceg.com/bvi.html, 2009-06-21 
33 Felsorolásukat lásd a 4. számú ábránál. 
34 A fejlődő országok között a legmagasabb a közvetlen külföldi tőke importjának az állománya az ázsiai és 
óceániai térségben, 2.713 milliárd USD-vel. Ezt követi Közép- és Dél-Amerika. A fejlődő országok közül 
Afrikába áramlik a legkevesebb FDI (393 milliárd USD). 
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5. ábra: A működőtőke befektetések szerkezete a világban (2007) 
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Forrás: Saját szerkesztés az UNCTAD WIR 2008 alapján 

Az ábra alapján látható, hogy a közvetlen külföldi tőkeberuházásoknál a szolgáltatások 

dominálnak. 

A közvetlen külföldi tőkebefektetések a 2007. évről a 2008. évre 9,4 százalékponttal estek 

vissza, a legnagyobb mértékben a fejlett országokban, ezen belül is Európában.35 Az FDI 

drasztikus visszaesését szemlélteti a 6. számú ábra, mely alapján megállapítható, hogy kivételt 

a folyamat alól egyedül a transzformációs gazdaságok képeznek. 

 

6. ábra: Az FDI beáramlás alakulása globálisan és a világ egyes országcsoportjaiban36 (1980-2008) 

 

Forrás: United Nations (2009): World Investment Prospects Survey 2009-2011 

                                                 
35 2009 júliusi UNCTAD WIPS adatok alapján. 
36 Fejlett országok: az OECD tagállamai (kivéve Mexikó, Koreai Köztársaság, Törökország), Bulgária, Ciprus, 
Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovénia, Andorra, Izrael, Liechtenstein, Monaco és San 
Marino. 
Transzformációs gazdaságok: Dél- Kelet- Európa és a Független Államok Közössége. 
Fejlődő országok: Általában az összes fentiekben nem említett állam. Statisztikai okok miatt Kína adatai nem 
tartalmazzák Hong Kong, Makaó és Taiwan adatait. 
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A működőtőke áramlás további jelentős csökkenése várható a 2009. év folyamán, és a 

közvetlen külföldi tőkebefektetések lassú élénkülését csupán a 2010. évtől prognosztizálta az 

UNCTAD, míg érezhető javulást csak a 2011. évtől várnak. (UN WIPS 2009)  

Az UNCTAD arra is választ próbált keresni, hogy melyek a közvetlen külföldi 

tőkebefektetések letelepedésének motivációi. Ennek érdekében a szervezet minden évben 

felmérést készít a globális vállalatokról, és a jövőbeli trendeket is megpróbálja felvázolni. A 

2008. évben végzett felmérés során 226 globális vállalatot37 kérdeztek meg a 2008. és 2010. 

évek közötti terveikről. A 2008. évi válaszok alapján a befektetők számára az elkövetkező 

években a legvonzóbb célországok Kína, India, az Amerikai Egyesült Államok, az Orosz 

Föderáció, Brazília, valamint Vietnam voltak. A 2009. évi felmérés során 241 nemzetközi 

érdekeltségű társaságot kérdeztek meg. A legvonzóbb célországok listája kissé módosult: az 

élen maradt Kína, őt követi az Amerikai Egyesült Államok, majd India, Brazília, az Orosz 

Föderáció, valamint az Egyesült Királyság kerültek a lista élére. A Top 15-be Európából még 

Németország valamint Franciaország került be, és az EU-12-ből csupán Lengyelország. (UN 

WIPS 2008 és 2009)  

Kutatásom egyik fontos kérdése, hogy vajon milyen tényezők vonzzák a világ egyes 

térségeibe a közvetlen külföldi működőtőke befektetéseket, valamint Magyarország hogyan 

erősítheti pozícióit a nemzetközi versenyben? 

7. ábra: A nemzetközi vállalatok külföldi tőkebefektetésének motivációi, 2008-2010 
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Forrás: Saját szerkesztés a World Investment Prospects Survey 2008-2010 alapján, United Nations (2008)  
 

                                                 
37 Kivéve pénzügyi társaságokat. 
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A 7. számú ábra illusztrálja, hogy a befektetők számára mely tényezők jelentik a fő 

motivációt - a 2008. és 2009. évi UNCTAD felmérés eredményei alig különböznek-, amikor 

egy-egy beruházás megvalósításáról döntést hoznak. A súlyok százalékként szerepelnek, és 

látható, hogy a piac megszerzésére, megtartására, és bővítésére (market-seeking38) irányuló 

tényezők a leginkább ösztönzőek, hiszen ezek adják a motivációk felét. A hatékonyság 

növekedést segítő tényezők (efficiency-seeking) 24 százalékot tesznek ki. A szakirodalom ide 

sorolja az olcsó munkaerőt, a kormányzati ösztönzőket, a kormányzat eredményességét és a 

fejlett infrastruktúrát. A rendelkezésre álló erőforrások kiaknázását célzó motivációk 

(resource-seeking) 22 százalékot értek el. Ide tartozik a képzett munkaerő, a természeti 

erőforrások, a helyi tőkepiac elérhetősége és a beszállítók rendelkezésre állása is. Az egyéb 

motiváció, mint a versenytársak követése mindössze 4 százalékot tesz ki. 

A jövő lehetőségeit illetően véleményem szerint fontos szempont, hogy a világ egyes 

térségeiben hogyan alakulnak a motiváló tényezők, a fentiek közül az egyes régiók mit 

nyújtanak a potenciális befektetők számára? 

A fejlődő országok által kínált lehetőségek általában az olcsó munkaerőből, és a természeti 

erőforrások elérhetőségéből fakadnak. Emiatt a globális érdekeltségű vállalkozások számára a 

dél-, kelet- és dél-kelet ázsiai régió egyre preferáltabb. E térségben a legfőbb vonzóerőt a 

lehetséges piaci növekedés, és az olcsó munkaerő elérhetősége jelenti. A gazdasági növekedés 

is magasabb a világgazdaság többi régiójához viszonyítva, és egyre nagyobb a nyitás a 

külföldi tőke felé nemcsak Kínában, és Indiában, hanem Vietnamban is, így a javuló 

befektetési környezet is ösztönzi a befektetéseket. Egyes vélekedések szerint Kína és India 

világgazdasági súlyának növekedését a jelenlegi válság tovább dinamizálhatja (lásd például 

Szanyi 2009:12).39 A tőke számára ez a két ország a legvonzóbb célpont a térségben, ahol a 

                                                 
38 A beruházásokat John Dunning 4 kategóriába osztotta (Dunning, J.H. 1993): 
- Erőforrás kereső (resource seeking) beruházások: 
Célja a termelési tényezők költségeiben meglévő nemzetközi eltéréseket kihasználása. A beruházó motivációja a 
tevékenység nyereségességének, valamint versenyképességének növelése. A megcélzott erőforrások lehetnek 
többek között természeti erőforrások, munkaerő és külföldön a befektetéssel megszerzett üzleti tudás, 
technológia. 
- Piackereső (market seeking) beruházások: 
Célja új, korábban még fel nem fedezett piacokat keresése. 
- Hatékonyságkereső (efficiency seeking) beruházások: 
Célja méretgazdaságosság, kockázatmegosztás, költségcsökkentés elérése. 
- Stratégiai előnykeresés (strategic asset seeking) beruházások: 
Célja stratégiai eszköz beruházás. Pl.: felvásárlás 
39 Kína hazai összterméke a 2007. évben 13 százalékkal, a 2008. évben 9 százalékkal, míg a 2009. évben 8,7 
százalékkal bővült. http://en.ec.com.cn/article/newsroom/newsroomtrade/200901/714045_1.html, 2009-08-13; 
http://www.china.org.cn/business/news/2009-01/22/content_17169174.htm, 2009-08-13; 
http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_detail.jsp?searchword=gdp&presearchword=gdp+growth+2009&channe
lid=9528&record=3, 2010-02-04 
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korábban említett tényezők mellett rendelkezésre áll a képzett munkaerő is. Vietnam 

jelentősége is növekszik, sok cég a versenytársak követése végett eszközölne ott befektetést. 

Nyugat-Ázsia még nem olyan kedvelt befektetési terület, de a nemzetközi vállalatok a 

gyorsan növekvő regionális piac nyújtotta lehetőségek miatt egyre nagyobb figyelmet 

tanúsítanak e térség iránt. A tőkeáramlások során Közép- és Dél-Amerika várhatóan egyre 

nagyobb szerepet kap majd, mivel országainak nyitottsága egyre nő, és a gazdasági és 

szervezeti keretfeltételek folyamatosan javulnak a térségben. Brazília, Mexikó, és Chile 

számítanak még vonzó befektetési területnek.  Afrika, úgy tűnik, hogy marad a külföldi tőke 

által legkevésbé preferált terület. Ezen a kontinensen a nemzetközi vállalatok számára 

legvonzóbb országok Egyiptom és Tunézia. 

Délkelet-Európa és a FÁK országai gazdagok természeti erőforrásokban, a munkaerő olcsó, a 

régió piacának mérete biztató és a növekedésének lehetősége is nagy, ezért a felmérésben 

résztvevők szerint jó lehetőségeket nyújthat. Ebben a térségben Oroszország és Ukrajna a 

legígéretesebb területek a nemzetközi társaságok számára. (UN WIPS 2008) 

Hagyományosan vonzó befektetési célpontok a nemzetközi vállalatok számára a fejlett 

országok, annak ellenére, hogy legtöbbjükben magasak a munkabérek. Ennek fő oka a helyi 

piacok nagy mérete, a fejlett infrastruktúra és az üzleti környezet jó minősége, és nem utolsó 

sorban a képzett munkaerő rendelkezésre állása. 

A világon az USA az egyik legkedveltebb befektetési célpont továbbra is, ám az egyre romló 

gazdasági helyzet miatt a növekedési lehetőségei csökkennek. Vannak azonban olyan 

lehetőségek, amelyek felülírják, illetve felülírhatják a „sima” döntési szempontokat. Észak-

Amerikában a pénzpiacokhoz való hozzáférés lehetősége is fontos motiváció a befektetni 

szándékozó nemzetközi vállalatok számára.  

Az uniós tizenötök a második, külföldi tőke által legpreferáltabb terület, annak ellenére, hogy 

ezekben az országokban a gazdasági növekedés alacsony vagy stagnál - sőt a világgazdasági 

krízis nyomán csökken-.40 A régió legkedveltebb befektetési helyszínei Olaszország, 

Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, és Spanyolország. Az Európai Unión 

kívüli fejlett országok közül Svájc, Norvégia, Japán és Ausztrália még a jelentős befektetési 

célpontok. 

Az EU-12 korábban kifejezetten kedvelt célpont volt a működőtőke számára. A piacgazdasági 

átalakulással párhuzamosan megvalósított reformok, tehát a dereguláció, a privatizáció és a 

                                                 
40 Megjegyzés: Alacsonyabb fejlettségi szintről könnyebb látványosabb növekedést produkálni. 
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liberalizáció, majd pedig az uniós csatlakozás tették vonzóvá ezt a térséget. 

Világviszonylatban ma már azonban alacsony a részesedésük a külföldi tőkebefektetésekből. 

Napjainkban az EU-12 fő vonzóereje az uniós piacokhoz való hozzáférésből, és a viszonylag 

olcsó és képzett munkaerőnek a rendelkezésre állásából ered. (UN WIPS 2008) Ezekbe az 

országokba be-, illetve az onnan kiáramlott tőke állományát tartalmazza az 5. számú táblázat. 

5. Táblázat: A közvetlen külföldi tőkebefektetések állománya az EU-12 országaiban a 2007. évben, adatok 
millió USD-ben a letöltés napján érvényes árfolyamon 

Ország 

A 
beáramlott 
külföldi 
tőke 
állománya 

A külföldre 
kiáramlott 
tőke 
állománya 

Bulgária 36507,56 599,11 
Ciprus 18413,73 6681,86 
Csehország 101074,49 6971,18 
Észtország 16593,62 5872,74 
Lengyelország 142110,00 19644,00 
Lettország 10493,00 776,00 
Litvánia 14678,96 1564,96 
Magyarország 97396,66 18282,35 
Málta 7456,87 1163,68 
Románia 60921,36 917,12 
Szlovákia 40702,10 1608,83 
Szlovénia 10349,80 6122,55 

Forrás: Saját szerkesztés az UNCTAD: Major FDI indicators alapján (WIR 2008) 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx, letöltve: 2009-01-26 

 
Az adatok alapján jól látható, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország után, a 

harmadik a beáramlott működőtőke állományát tekintve, és a kiáramlott működőtőke 

mennyiségét vizsgálva Lengyelország után a második. A két ország méreteit is figyelembe 

véve a magyar tőkeexport mértéke dicséretre méltó. További kedvező adat, hogy a 2009. év 

első félévében a magyar vállalatok növelték külföldi közvetlen tőkebefektetéseiket.41  

Azonban a felmérésben résztvevők a régióban legpreferáltabb országok között sajnálatos 

módon nem említik Magyarországot, csupán Lengyelországot és Csehországot, valamint 

Bulgáriát és Romániát. 

A következő fejezetben azt foglaltam össze, hogyan próbálják egyes szervezetek a 

működőtőkére, az egyes államok fejlettségére, és versenyképességére vonatkozó adatokat 

összefogottan, úgynevezett versenyképességi rangsorok segítségével vizsgálni.  A legtöbbet 

hivatkozott rangsorokat vettem számba, az adózási szempontokra fókuszálva. 

                                                 
41 0,6 milliárd euróval. (Pénzügyminisztérium 2009:24) 
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3. Globális versenyképességi rangsorok és az adózás 
 

Az országokat és egyes régiókat összetett mutatók alapján rangsoroló listák az 1990-es 

évektől terjedtek el világszerte, és elméletileg azért állították össze azokat, mert a korábban 

alkalmazott gazdasági jellegű statisztikai adatok önmagukban nem voltak használhatóak a 

társadalmi, humán vagy környezeti tényezők megfigyelésére. (Ecostat/Időszaki közlemények 

31. kötet)  

Magyarországon az elmúlt öt évben „váltak felkapottá” az úgynevezett versenyképességi 

rangsorokra történő hivatkozások, amelyek számos tényező alapján az egyes országokat 

rangsorolják. Az összesített indexek sok szempont figyelembe vételével készülnek, és a 

vizsgálatba bevont tényezők között minden esetben megtalálható a vizsgált ország adózáshoz 

kötődő versenyképessége. Egy-egy ilyen rangsorolásban elért helyezés jelzés értékű az adott 

állam adóztatási politikája számára is. Az indexekben foglalt értékítélet még annak ellenére is 

támpontokat ad/hat, hogy eltérések lehetnek az egyes országokkal kapcsolatosan felhasznált 

adatok módszertanából kifolyólag - ugyanakkor ezzel minden nemzetközi felmérés 

eredményének értékelésénél célszerű számolni -.  

 

Az egyik leggyakrabban hivatkozott versenyképességi rangsor a lausanne-i IMD (Institut für 

Management-Entwicklung) Intézeté, melyet az 1989. évben publikáltak először, és ettől 

kezdve évente megjelenik a Versenyképességi Évkönyvükben (IMD World Competitiveness 

Yearbook). Az IMD adatbázisa több mint 300 kritériumot tartalmaz, és a rangsorolás 

kétharmad részben nemzetközi statisztikákból és az egyes országok statisztikáiból nyerhető 

„kemény” adatokra, egyharmad részben pedig az IMD szakértőinek felmérésein alapuló 

„puha” adatokra épül. A 2007. évi felmérésben a komplex index kialakításához összesen 323 

kritériumot alkalmaztak, és 55 ország került a vizsgálatba. A 2008. évre a vizsgált változók 

száma 331-re emelkedett. A változókat az alábbi 4 főcsoportba sorolták: gazdasági 

teljesítmény, kormányzati hatékonyság, vállalatok hatékonysága és üzleti hatékonyság, 

infrastruktúra. A 2009. évi felmérésben már 57 országot vizsgáltak 329 kritérium alapján.  

 

Az adópolitika a kormányzati teljesítmény kategóriái között található, és a 6. számú 

táblázatban összesített szempontokat tartalmazza. 
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6. Táblázat: Az IMD adózáshoz kapcsolódó kritériumai, 2009 
A KRITÉRIUM MEGNEVEZÉSE A KRITÉRIUM MÉRTÉKEGYSÉGE 

Összes adóbevétel GDP százalékában 

Magánszemélyek jövedelmét  

terhelő adókból származó bevétel (munka, tőkenyereség, stb.) 

GDP százalékában 

Vállalkozások jövedelmét  

terhelő adókból származó bevétel (profit, tőkenyereség, stb.) 

GDP százalékában 

Indirekt adókból származó bevételek  

(árukra és szolgáltatásokra kivetett adók) 

GDP százalékában 

Vagyonhoz kötődő adók GDP százalékában 

Társadalombiztosítási befizetési 

 kötelezettségek (munkaadóra és munkavállalóra jutó) 

GDP százalékában 

Effektív személyi jövedelemadó ráta Az átlagjövedelem százalékában  

az egy főre jutó GDP-re vetítve 

Nyereséget terhelő társasági adó ráta Maximális adóráta az adózás előtti eredményre számítva 

Hozzáadott érték adó (forgalmi adó) ráta  Általános áfa kulcs 

Munkaadókat terhelő  

társadalombiztosítási befizetések adórátája 

Kötelezően fizetendő járulékok a jövedelem százalékában 

 az egy főre jutó GDP-re vetítve 

Munkavállalókat terhelő  

társadalombiztosítási befizetések adórátája 

Kötelezően fizetendő járulékok a jövedelem százalékában 

 az egy főre jutó GDP-re vetítve 

„Valós” személyi jövedelemadó Mértéke ösztönözi a munkavállalást (nem riaszt el tőle) 

„Valós” társasági nyereségadó Mértéke ösztönzőleg hat a vállalkozási tevékenységre 

(nem riaszt el tőle) 

Adófizetés elkerülés Nem nehezíti az üzleti tevékenységet (kategóriák megadva) 

Forrás: IMD World Competitiveness Yearbook 2009  
 

Mint látható, a 6. számú táblázat igen sok szempontot összesít. A későbbiek alapján is látható, 

hogy az egyes versenyképességi rangsorok közül az IMD vizsgálja a legrészletesebben az 

adózáshoz kapcsolódó kritériumokat. Az egy értékbe sűrített adat alapján a 2008. évben 

Magyarország a 2007. évhez hasonlóan az 51. helyet foglalta el a rangsorban, és ezzel a 

közép-kelet-európai uniós országok között a legutolsó helyen volt található.  

A jelenlegi világgazdasági körülmények között a nemzetközi vállalatok számára még inkább 

elengedhetetlenné vált annak átgondolása, hogyan tudják a világtermelésüket optimalizálni, 

hogy a recessziót - minél kisebb veszteségekkel - átvészeljék. A termelés, a szolgáltatások, és 
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a kutatás és fejlesztési kapacitások racionalizálása egyaránt szükséges. Azonban működőtőke 

kihelyezés esetén ezek a lépések érzékenyen érintik mind a céget42, mind a beruházás fogadó 

országát43. A 8. számú ábra a szakértői felmérések eredményein alapulva azt szemlélteti, hogy 

ha az FDI-t fogadó országból az előbbiekben említett területekről tőkekivonás történne, 

mindez hogyan érintené a működőtőkét importáló ország gazdaságát.44  

8. ábra: A termelés, a K+F és a szolgáltatások esetleges áthelyezése hogyan hat a gazdaságra?, 2008. év 
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Forrás: saját szerkesztés az IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 
2008) alapján 

 1= veszélyt jelent a gazdaságra 

10= nem jelent veszélyt a gazdaságra 

 

Nem meglepő az az eredmény, hogy a vizsgálatba bevont valamennyi közép-kelet-európai 

ország a gazdaságára nézve veszélyesnek tartja bárminemű FDI tevékenység kihelyezését. A 

szektorokon belül a szolgáltatások esetleges távozását értékelték a számukra legkevésbé 

problematikusnak, a gazdaságukra legveszélyesebbnek a termelés és a K+F áthelyezését 

nyilvánították. A legkiszolgáltatottabbnak a balti államok, a szlovák és a szlovén gazdaság 

szereplői minősítették a saját helyzetüket. A megkérdezettek közül a csehek félnek a 

legkevésbé a tevékenység áthelyezésektől. A 2008. évben Magyarország nem tartozott azon 

országok közé, ahol kifejezetten aggasztónak ítélték meg az esetlegesen bekövetkező 

tevékenység kihelyezést az országból. 

Az adópolitika mozgásterét és hatékonyságát meglátásom szerint jelentős mértékben 

befolyásolja, hogy mekkora azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek kivonják magukat az 

                                                 
42 Elsősorban az érintett munkavállalókat. 
43 Szintén a foglalkoztatottak oldaláról, vagy akár a kieső költségvetési bevételek révén. 
44 Az érintett ország szemszögéből. 
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adófizetés alól. Dolgozatomnak nem ez a fő témája, de mivel minden országban vannak ilyen 

módon működő vállalatok, így az ilyen jellegű vállalkozói magatartás különböző mértékben 

ugyan, de rontja az üzleti környezetet, és torzítja a közteherviselést, amely visszahat az 

adójogszabályokra, mivel adóbázis hiányában kisebb teret enged az adókönnyítéseknek. Az 

IMD felmérésben is feltettek kérdést az adófizetés elkerülésére vonatkozóan, melynek 

eredményeit összegeztem a 9. számú ábrában. 

9. ábra: Az adófizetés elkerülése, 2008. év 
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Forrás: Saját szerkesztés az IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 
2008) alapján 

 1= korlátozza az üzleti tevékenységet 

10= nem korlátozza az üzleti tevékenységet 
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A 9. számú ábráról leolvasható, hogy az alacsony adóterhelésű, adóparadicsom kategóriába 

sorolható - az OECD oda is sorolta, bővebben lásd később - országokban: Hongkongban, 

Szingapúrban, Luxemburgban és Svájcban, valamint Hollandiában korlátozza legkevésbé az 

adóelkerülés az üzleti tevékenységet. Az alacsony adókat alkalmazó Írországban és az 

egykulcsos adózású Szlovákiában is az átlag alatti mértékben korlátozza az adóelkerülés az 

üzleti tevékenységet. 

Ugyanakkor megállapítható, hogy a skandináv országok is jól teljesítenek a vizsgált szempont 

alapján, amelyből arra következtethetünk, hogy egy adott országban nemcsak az adóterhelés 

alacsony mértéke hathat kedvezően az adóelkerülésre, hanem a társadalom tagjainak 

szocializálódása is. A skandináv államok, mint a jóléti állam skandináv típusú modelljének 

megtestesítői, kifejezetten magas adóterhelési szinttel működnek. Az IMD elemzés szerint 

Ausztria is jól teljesít, és ez az Európai Uniós tagállam sem tartozik az alacsony adóterhelésű 

országok közé – részletesen lásd később -.  

Horvátország, Magyarország és Olaszország megítélése a legnegatívabb, a vizsgálatba bevont 

országok közül ezekben az államokban korlátozza leginkább az adóelkerülés az üzleti 

tevékenységet. 

 

Szintén gyakran hivatkozott index a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 

keretein belül az 1979. évtől publikálásra kerülő, Michael E. Porter által javasolt Globális 

Versenyképességi Index.  

A Világgazdasági Fórum (továbbiakban WEF) a Globális Versenyképességi Jelentése (Global 

Competitiveness Report) keretében kétféle indexet közöl, egyrészt a növekedési 

versenyképességi, másrészt a globális versenyképességi indexet. A 2007. és 2008. években 

131 országot vontak be a felmérésbe. A globális versenyképességi indexen (Global 

Competitiveness Index, továbbiakban GCI) belül volt található az adózáshoz kapcsolódó 

szempontok vizsgálata. A GCI index három pilléren alapszik, amelyek a makrogazdasági 

környezet – itt található az adózás -, a közintézményrendszer, és a technológia alkalmazás. Az 

adózás alakulásának vizsgálata a WEF rangsorolásában jóval összevontabban történt, mint az 

IMD-nél, mivel csak az adózási szabályokat és az adórátákat vizsgálták. Magyarország 

helyzete a WEF rangsorolása alapján kedvezőbb volt, mint az IMD listájában. A 2008. évben 

a Világgazdasági Fórum adózási szempontok szerinti rangsorában hazánk a 47. helyet foglalta 

el, és a 2007. évhez képest három hellyel esett vissza. A 2007. évben csatlakozott EU 
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tagállamok és a régiós versenytársak viszonylatában Lengyelországot és Horvátországot előzi 

meg Magyarország, viszont Csehország, Szlovénia, Szlovákia, valamint a balti államok 

nálunk jobb helyezést értek el. A 10. számú ábra azt szemlélteti, hogy a megkérdezett 

magyarországi vállalkozók és menedzserek a versenyszféra számára legsúlyosabb 

problémának mely tényezőket sorolták a 2007. és 2008. években. 

 

10. ábra: A vállalatok működtetésének legfontosabb akadályozó tényezői a WEF versenyképességi 
kutatásai alapján, Magyarországon (súlyozott átlagok a válaszadók arányában, 2007-2008) 
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Forrás: Saját szerkesztés a WEF: The Global Competitiveness Report 2007-2008 alapján, 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm 

 

A WEF felmérés alapján megállapítható, hogy a mintában szereplő válaszadók a 2007. és 

2008. években a legkomolyabb problémának az adópolitikához kötődő tényezőket: az 

adószabályozást és az adóráták mértékét sorolták. A két szempont közül az adózás 

szabályozását tartották a vállalkozási működésre leginkább negatívan ható tényezőnek 

Magyarországon. A felmérés eredménye alapján az instabil gazdaságpolitika és az állami 

bürokrácia egyaránt a legfőbb vállalati működést gátló tényezők közé tartoztak. A 2009. 

évben publikált tanulmány szintén az adórendszer újragondolására hívja fel a figyelmet. Az 

összesített eredményeket a 11. számú ábra szemlélteti, mely alapján látható, hogy az 

üzletemberek változatlanul az adózási szabályokat tartják az üzleti környezetet leginkább 
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negatívan befolyásoló tényezőnek45. Ugyanakkor a pénzügyi krízis hatásaként kialakult 

hitelszűke miatt a legfrissebb vizsgálatok már a pénzügyi forrásokhoz jutást mutatják a 

második legkritikusabb problémának. A felmérés eredményei alapján az adóráták, az instabil 

gazdaságpolitika és az állami bürokrácia továbbra is a legnagyobb problémákat jelentik 

Magyarországon. 

11. ábra: A vállalatok működtetésének legfontosabb akadályozó tényezői a WEF versenyképességi 
kutatásai alapján (súlyozott átlagok a válaszadók arányában, 2009-2010) 
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Forrás: Saját szerkesztés a WEF: The Global Competitiveness Report 2009-2010 alapján 

 

Az árupiacok hatékonysága kategórián belül az adózás szintje és hatása értékelési 

szempontban érte el a legrosszabb helyezést Magyarország, az utolsó előtti a listán.46 Tehát a 

részletezett indexen belüli legrosszabb helyezésünk az adópolitikához kapcsolódik, 

feltehetően az általános forgalmi adó szabályozásnak köszönhetően. (Európai Uniós 

viszonylatban a legmagasabb áfa kulcsokat alkalmazó egyik állam Magyarország.) 

 

Az elmúlt évek folyamán a Világbank Doing Business indexe is egyre ismertebbé vált. A 

Világbank a 2004. évtől publikálja a különböző országok üzleti környezetére vonatkozó 

Doing Business jelentését. Magyarországra vonatkozóan az előzőekhez hasonló eredményeket 

                                                 
45 A rangsorolásnál figyelembe vett szempontok a 2007-2008-as felméréshez képest bővültek. 
46 133 országot vizsgáltak a 2009. évben. 
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tükröz a versenyképes üzleti környezetről készített felmérése, amelynek adófizetésre 

vonatkozó eredményeit a 7. számú táblázatban összesítettem. 

7. Táblázat: Magyarország relatív helyzete a Világbanknak a Vállalatok működtetése című adatbázisa 
alapján az adófizetés kategóriában a 2007. évben 

ADÓFIZETÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁG RÉGIÓS 

ÁTLAG 

OECD 

ÁTLAG 

Adóbevallási és adóbefizetési időpontok 

száma 

24 46,3 15,1 

Az adófizetéssel kapcsolatos 

adminisztráció időszükséglete órákban 

340 451,5 183,3 

Társasági nyereség adó (%) 7,9 11,2 20 

Munkát terhelő adók és járulékok (%) 39,4 28,7 22,8 

Egyéb adók (%) 7,9 10,8 3,4 

Teljes adóterhelés (%) 55,1 50,8 46,2 

Forrás: www.doingbusiness.org (2008) 
 

A 7. számú táblázat azt mutatja, hogy Magyarország relatív helyzete az OECD országok 

viszonylatában a társasági nyereségadó effektív mértékének kivételével minden vizsgált 

szempont esetében átlag alatti. Közép-kelet-európai régiós összehasonlításban viszont a teljes 

adóterhelés és a munkát terhelő adók és járulékok tekintetében vagyunk lemaradva. Az 

adófizetéssel kapcsolatos adminisztráció időigénye Magyarország esetében azt jelenti, hogy 

egy átlagos méretű vállalkozás számára éves szinten 340 órát vesz igénybe az adófizetések 

adminisztrációja, ami 8 órás munkanapot feltételezve 42 és fél nap, amelynek az OECD 

országok átlaga megközelítőleg a fele. A 2008. és 2009. évekre47 vonatkozó „Paying Taxes” 

rangsorolás szerint a vizsgálatba bevont országok között a 2008. évben Magyarország a 109. 

helyet foglalta el, viszont a 2009. évre a 111. helyre csúszott, mivel a vállalati adóterhelés 

nőtt, és az adóbevallási és adóbefizetési időpontok száma szintén növekedett. Némi kedvező 

változást mutat az adóadminisztráció időigényének valamelyes csökkenése. A legfrissebb 

jelentés szerint az ország helyzete a vizsgált szempontok alapján tovább romlott, mivel a 

2010. évre a 122. helyre csúszik vissza.48 (World Bank - PwC 2008 és 2009)  

                                                 
47 A 2008. évben módszertani változtatások történtek, így az előző évhez történő hasonlítás csak korlátozottan 
megengedett. Azért végeztem mégis el, mert a változások nagyságrendjét szerettem volna illusztrálni. 
48 Az OECD országokkal való részletes összehasonlítást lásd az 1. számú mellékletben. 
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Az áttekintett rangsorolások alapján megállapítható, hogy Magyarországon az üzleti 

környezet egyik leggyengébb láncszeme az adópolitika. A nemzetközi összehasonlítások 

eredményei egyértelműen azt sugallják, hogy az adórendszer és adóadminisztráció kapcsán 

Magyarországon mindenképpen változtatásokra és könnyítésekre lenne szükség. 

 

A jövőt illetően a Világbank előrejelzése szerint is az összesített rangsorolás alapján 

Magyarország pozíciója a 2010. évben romlani fog. A szervezet azt prognosztizálja, hogy az 

ország a 2009. évi 41. helyről a 2010. évre a 47. helyre csúszik vissza. Ebben közrejátszik a 

világméretű gazdasági krízis negatív hatása is. Ugyanakkor ez a kedvezőtlen helyzet 

ösztönzővé is válhat, amely merészebb lépésekre késztetheti a gazdaságpolitikai 

döntéshozókat az adópolitikát, mint versenyképességet javító potenciális eszközt illetően. 

Nemcsak a globális vállalatoknak, hanem a magyarországi érdekeltségű vállalkozásoknak is 

igénye a jó adókörnyezet. 

 

A globális versenyképességi rangsorok előnye, hogy nemzetközi összehasonlítás segítségével 

mutatják meg egy-egy ország erősségeit illetve gyengeségeit. A módszertani különbségekből 

eredő „tökéletlen” eredmények ellenére felhívják a figyelmet azokra a gazdaságpolitikai 

területekre – nemcsak az adózáshoz kapcsolódóan -, amelyeken változtatásokra lenne 

szükség. A fentiekben bemutatott, legtöbbet hivatkozott versenyképességi indexek 

mindegyike a magyarországi adópolitika hiányosságait tükrözi. 

 

Ha egy ország integrációs tömörülésnek is tagja, a tagállamok adópolitikájának 

összehasonlítása folyamatosan napirenden van és előbb nem utóbb felszínre kerülnek a 

harmonizációs törekvések. 
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4. Működőtőke áramlás és adóverseny az Európai Unióban illetve 
a közösségi adóharmonizációs törekvések dióhéjban 
 

A globalizálódással párhuzamosan a közvetlen külföldi tőkebefektetéseknek az egyes államok 

gazdasági fejlődésében betöltött szerepe megnövekedett, és ezzel párhuzamosan élesedett a 

verseny az adópolitikák területén. Számos ország alakította illetve alakítja át fiskális 

politikáját beruházás központúvá, és a 2007. évtől kibontakozó világméretű gazdasági krízis 

az adóverseny trendet nemhogy gyengítette, hanem inkább tovább erősítette.  

Az adóverseny alapvetően a társasági nyereség adóztatásához kapcsolódó fogalom. Nem új 

keletű jelenségről van szó, mivel gyakorlati megjelenése több mint két évtizedes múltra tekint 

vissza, amikor is az Egyesült Királyság élén Margaret Thatcher, és az Amerikai Egyesült 

Államok élén Ronald Reagan is a társasági nyereségadóteher mérséklése mellett döntött. Az 

1982. és 1986. évek között az Egyesült Királyságban 52 százalékpontról 35 százalékpontra 

csökkentették a társasági nyereségadó kulcsát, és ezt követte az Amerikai Egyesült Államok, 

ahol 1986-ban 46 százalékpontról 34 százalékpontra csökkentették az adórátát. Ezeket az 

intézkedéseket tekinthetjük a világméretű „társasági adó forradalom” elindítójának, amelynek 

nyomán 1988-ban Ausztráliában, 1986 és 1988 között Kanadában, 1986 és 1993 között 

Franciaországban, 1990-ben Németországban, 1989 és 1991 között Japánban csökkentették 

többek között a társaságok nyereségadójának rátáját, és ennek a máig is zajló folyamatnak az 

eredményeként a társasági nyereséget terhelő adókulcsok ma a fejlett államokban átlagosan 

20 százalékponttal alacsonyabbak, mint az 1970-es években voltak. (Breuss - Schratzenstaller 

2004) Az adóverseny speciális szereplői az adóparadicsomok, melyek gazdaságukat és 

adórendszerüket teljesen az adóversenynek rendelik alá azáltal, hogy nagyon alacsonyan 

állapítják meg az általánosan alkalmazott adószintjüket, vagy egyáltalán nem adóztatják a 

vállalkozások nyereségét. Napjainkra a nemzetközi vállalatok jelentős része használja 

adótervezésre az adóparadicsomokban bejegyzett offshore cégeket. A vállalatokat érintő 

adóverseny kiterjedhet a telephelyválasztásra, a társaságok újrabefektetési politikájára és a 

vállalati profit kimutatásának és elszámolásának a helyére egyaránt (lásd adóparadicsomok). 

Az adóversenynek csupán egyik - talán a legszembetűnőbb - megnyilvánulási formája a 

társasági nyereséget terhelő adókulcsok csökkenése. Valamennyi adópolitikai területhez, 

illetve adópolitikát érintő intézkedéshez kapcsolódóan kialakul/t/hat verseny irányába mutató 

trend, kezdve az adóadminisztrációtól (lásd e-adózás, vagy a kelet-európai flat tax hullám) a 
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társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeken át a személyi jövedelemadóig. A vagyonos 

magánszemélyek jövedelmeiért szintén verseny tapasztalható a világban.49 

Továbbiakban az adóverseny alatt olyan gazdaságpolitikai eszközrendszert értek, amikor az 

egyes országok figyelembe véve és szem előtt tartva a többi ország döntését, de egymástól 

függetlenül, önállóan alakítják az adópolitikájukat oly módon, hogy ennek segítségével 

javítsák nemzetközi szintű versenyképességüket, és kedvezőbb befektetési környezetet 

teremtsenek a többi országhoz képest. Egy nemzetállam kormánya számára rendelkezésre 

álló, az adóversenyt alakító eszközök közé sorolom: 

 az adókulcsok meghatározását, 

 az adóalapok, kedvezmények és mentességek meghatározását,  

 a nemzeti adópolitikáknak a változó világgazdasági és régiós viszonyokhoz 

való rugalmas alakítását. 

A rugalmasság jelentősége napjaink átalakuló világgazdasági körülményei között különösen 

megnőtt.  

 

Az adóverseny a globalizáció egyik következményeként is felfogható, és nehéz eldönteni, 

hogy pozitív vagy negatív hatású az egyes országok gazdaságára. A Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet keretein belül hosszú évek óta alapvetően az 

adóverseny tilalmáról szólnak a viták (lásd pl. OECD 1998), míg az Európai Unióban az 

adóverseny káros hatásait és „szükségességét” egyaránt elismerik. (lásd pl. Európai 

Közösségek Bizottsága 2009)  

 

Az adóverseny folyamatát sajátosan befolyásolja az Európai Unióban az adóharmonizációra 

való törekvés. Az adópolitika kényes téma a Közösségen belül, mivel ezen a területen minden 

tagállam igyekszik megőrizni szuverenitását - lásd a 8. számú táblázatot -.  

                                                 
49 Néhány példa a sok közül:  
A német származású Michael Schumacher Formula–1-es versenyző családjával 1996 óta Svájcban él., 
http://www.tozsdeforum.hu/index2.phtml?menu=4&submenu=onearticle&news_id=338633, 2009-09-13 és 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumacher, 2009-09-13 
Számos szervezet bírálta az ír U2 együttest és énekesét, Bonot, amiért a zenekar kiadói cégét a jobb adózási 
feltételek miatt áttelepítették Írországból Hollandiába. Az ír kormány a 2006. évben szüntette meg a művészi 
tevékenységből származó bevétel adómentességét, és az áttelepülésre ezután került sor. Paradox helyzet, hogy 
Bono azért küzdött hosszú ideig, hogy a fejlődő országok segélyalapjait bővítsék, ám a magánüzletében az 
adózás elkerülését választotta. A fejlődő országok megsegítésére a fejlett államok kormányai alapvetően a 
befizetett adókból tudnak juttatni., Bloomberg.com: 
http://bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&refer=home&sid=aef6sR60oDgM, 2009-09-04 
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8. Táblázat: A gazdaságpolitikai leosztás az Európai Uniós rendszerben 

SZABÁLYOZÁS SZINTJE 

 TAGÁLLAMI EURÓPAI UNIÓS 

MIKRO Munkaerőpiaci szabályok Termék-, szolgáltatás- és pénzügyi piacok szabályai 

MAKRO Fiskális politika Monetáris politika 

Forrás: Sapir, A. (2005:6) 
 

Az Európai Uniós szintre emelkedett monetáris irányítás mellett a fiskális szabályozás 

megmaradt a nemzeti kereteken belül.50 Az uniós adóharmonizáció az indirekt adókat, ezen 

belül is a végső fogyasztást terhelő hozzáadott érték adót (Value Added Tax, magyar 

megfelelője az általános forgalmi adó) illetően van a legelőrehaladottabb állapotban. Az 

adóharmonizáció működőtőke áramlást leginkább befolyásoló területe elsősorban a 

társaságok nyereségadóztatását érinti. Az egységesítését nehezíti, hogy a tagországok a 

nemzeti szintű fiskális politika fontos eszközének tekintik, amely befolyásolja a vállalkozási 

kedvet és a befektetéseket. (Sivák 2002:951) Ehhez kapcsolódóan a negatív harmonizáció az 

adóelkerülés és a káros adóverseny megakadályozására terjed ki, míg a pozitív harmonizáció 

célja az adózási feltételek közelítése a tagállamokban. Ezen a területen az Európai Unióban 

nincsenek kötelező előírások a társasági nyereségadókulcsok nagyságára vonatkozóan. Az 

elmúlt években a tárgyalások során legtöbb vitát az adóharmonizáción belül a társasági 

nyereségadó kulcs és adóalap egységesítésének a gondolata váltotta ki. Az Európai Bizottság 

Adó- és Vámügyi Főigazgatóságának eddigi legfőbb eredménye a közös adóalap technikai 

megvalósításával kapcsolatos alapdokumentum kidolgozása. Az adókonszolidáció értelmében 

a globális társaságok adózási szempontból az összes Európai Uniós vállalatukat egy üzletként 

tudnák kezelni. Az új rendszert opcionálisra tervezik, ami azt jelenti, hogy az adóköteles 

jövedelem kiszámításánál az érintett vállalatok választhatnának a konszolidáció, vagy az 

egyes államok adórendszerei között. Kezdetben a tranzakciós költségek növekedése várható a 

feltehetően bővülő adminisztráció következtében, amely miatt főleg a több telephelyen 

működő kis- és középvállalatok számára nem feltétlenül lesz előnyös a rendszer. A közös 

                                                 
50 Elméleti szempontok alapján megkülönböztethető egyrészt teljes és részleges adóharmonizáció. A társasági 
adózás területét tekintve teljes adóharmonizáció lenne az egységes társasági adózás bevezetése, míg részleges 
harmonizáció esetén az egyes tagállamok adómértékeinek egymáshoz történő igazítása a cél. A harmonizáció 
másik elkülönítése a pozitív illetve negatív adóharmonizáció. Pozitív harmonizáció esetén a közösségi 
jogszabályokkal közelítik egymáshoz a tagállamok adójogszabályait, míg negatív harmonizáció esetén azt 
irányozzák elő, hogy a tagállamok adójogi szabályozásai közötti különbségek ne okozzanak diszkriminációt 
vagy protekcionizmust, emellett azonban a különbségek fennmaradnak. Losoncz (Losoncz 2006) Deák Dániel 
alapján. 
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konszolidált társasági adóalappal kapcsolatos forgatókönyvekről részletesen olvashatunk 

Devereux és Loretz (Devereux - Loretz 2007) tanulmányában. A szerzők a „mi lett volna, ha” 

kezdetű feltevésből kiindulva vizsgálódtak, mely azt sejteti, hogy valójában majd a gyakorlat 

alapján derül ki a konszolidált adóalap minden erőssége és gyengesége.  

Szerettem volna megtudni, hogy a magyarországi vállalkozások milyen lehetőségeket látnak 

az adóalap konszolidáció esetleges bevezetéséhez kapcsolódóan, és vajon mekkora 

támogatottságot élvez az Európai Unió harmonizációs kezdeményezése? Az ehhez 

kapcsolódó kérdéseimre kapott válaszokat majd a dolgozat későbbi részében mutatom be.  

 

5. Magyarország és a közvetlen külföldi tőkeberuházások 
 

Ebben a fejezetben a magyarországi közvetlen külföldi tőkebefektetések alakulásának 

áttekintésére törekedtem. 

5. 1. Nemzetközi vállalkozások hazánkban 

A külföldi működőtőke beáramlása az 1970-es években kezdődött a közép-kelet-európai 

országokba. Ebben az időszakban Magyarország, Románia és Jugoszlávia engedélyezte 

vegyesvállalatok alapítását saját területén - egyelőre csak kisebbségi külföldi részesedés 

mellett - később pedig Lengyelország is lehetővé tette ezt. A magyar működőtőke import első 

szakasza, a hetvenes években még nem volt túl eredményes, de később a gazdasági 

szabályozások fokozatosan korszerűsödtek, ami elősegítette az FDI beáramlás élénkülését. 

Kereskedelmi vegyes-vállalatok után termelő cégek működését is engedélyezték, majd az 

1980-as évek közepétől – a régióban precedens nélkül – Magyarországon lehetővé vált a 

többségi külföldi részesedés is. Ez már komoly ösztönző volt a külföldi befektetők számára, 

hiszen csak a többségi tulajdonosi részesedés nyújt erős vállalatirányítási jogokat. Bizonyos 

magyar iparágak képe a multinacionális vállalatok megjelenésének köszönhetően teljesen 

átalakult. Így például az 1980-as évek végén már nehéz helyzetben levő magyar haszonjármű-

termelés helyét a személyautógyártás világszínvonalú alkatrészgyártó és gépkocsi-

összeszerelő kapacitásai vették át, az elektronikai iparban szintén korszerű exportpotenciál 

épült ki. A korábban is sikeres gyógyszeripar nagyobb részben ugyancsak külföldi 

tulajdonosok kezébe került, és ez volt az egyetlen magyar iparág, amely 1990 után is meg 

tudta tartani komoly kelet-európai piaci szerepét. (Török 2008) 
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Az 1990-es évek elején megalkották Magyarországon azokat a fontos törvényeket és 

kialakították azokat az intézményeket, amelyek megteremtették a külföldi beruházások 

számára a biztonságos és átlátható működés feltételeit. Ezek az előnyök Magyarországot a 

közép-kelet európai régióban kedvező pozícióhoz juttatták olyannyira, hogy ezt követően a 

külföldi befektetők hosszú éveken át hazánkat választották első számú befektetési 

célországnak. A külföldi befektetők megjelenése gyors korszerűsödést indított el a termelő 

ágazatokon túl a szolgáltató ágazatokban is. Magyarországra a rendszerváltás óta jelentős 

mennyiségű külföldi működőtőke érkezett, és több ezer külföldi érdekeltségű vállalat települt 

be.51  

Magyarország a külföldi befektetések fő közép-kelet-európai célpontjaként az 1990 előtt 

megszerzett előnyt az 1990-es évtized közepéig meg tudta tartani. Az 1994. évben még a 

régióban jelen lévő külföldi működő tőkeállomány több mint 50 százaléka Magyarországon 

volt. Ezt az előnyt az ország a többi régiós országhoz képest gyorsabban megkezdett 

gazdasági átalakulásnak, a piaci alapon végrehajtott privatizációnak, jó nemzetközi politikai 

megítélésének és a kedvező földrajzi helyzetének köszönhette. (Török 2008) A 2006. év 

végén arányát tekintve Magyarország a 25. legnagyobb külföldi tőkeállománnyal rendelkezett 

a világon. (KSH 2008a:40) A 12. számú ábra annak szemléltetésére szolgál, hogy hogyan 

alakult a működőtőke beáramlás Magyarországra és működőtőke kihelyezés Magyarországról 

az 1992. és 2007. évek között. 

12. ábra: Működőtőke beáramlás Magyarországra és működőtőke kihelyezés Magyarországról az 1992. és 
2007. évek között, adatok millió USD-ben a letöltés napján érvényes árfolyamon52 
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Forrás: Saját szerkesztés az UNCTAD: Major FDI indicators alapján (WIR 2008) 
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx, letöltve: 2009-01-26 

                                                 
51 Adatokkal részletezve lásd később. 
52 Az 1990. és 1991. évekről nincsen FDI kihelyezés adat, az értékek az 1992-től az 1996. évig az alábbiak: 
0,155 millió USD; 10,705 millió USD; 48,998 millió USD; 59,093 millió USD; és -3,639 millió USD. 
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Az adatokat látva nem csoda, hogy a hazai gazdasági fejlődés legfőbb motorjává a külföldi 

tőke vált. A nemzetközi társaságok GDP-hez való hozzájárulása folyamatosan növekedett, az 

1995. évben 14,2 százalék volt, és a 2006. évre mintegy 10 százalékponttal emelkedett, 24-25 

százalékra. (Mellár 2006) Az országban a világ legnagyobb cégeinek van kirendeltsége, így 

például az amerikai Exon mobil, General Motors, General Electric, IBM, az olasz Generali, a 

japán Honda motor, a német Allianz, stb..53 A 13. számú ábra azt illusztrálja, hogy hogyan 

alakult évről évre a nemzetközi vállalatok száma Magyarországon.     

13. ábra: A nemzetközi vállalatok számának alakulása Magyarországon, db (1995-2007) 

 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatok alapján, 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_02_10ia.html, 2009-08-14 

 

Látható, hogy az 1990-es évek elején volt a legnagyobb növekedés a vállalatok számát 

illetően. Ebben az időszakban a privatizáció komoly motivációt jelentett a nemzetközi 

társaságok számára, hiszen lehetőség volt kedvező feltételek mellett, viszonylagosan alacsony 

áron értékes vállalatokhoz és ingatlanokhoz jutni, melynek eredményeként napjainkra a 

nemzetközi vállalatok uralják Magyarországon a szolgáltatási szektort. 

 

A legnagyobb értékű befektetések közé tartozott a gázszolgáltatás és az erőművek, valamint a 

Matáv privatizációja. (MNB 2007:17) Az ország gazdasági szerkezetének átalakulásában 

természetesen jelentős szerepet játszott az ide érkező külföldi tőkebefektetés. A nemzetközi 

társaságok lehetőséget szereztek piaci részesedésük növelésére is. A kutatási és fejlesztési 

tevékenységüket bővíteni tudták az ország ilyen irányú hálózatának megszerzése révén, 
                                                 
53 Részletesen lásd: Ecostat: A világ 250 legnagyobb cége 2006-ban, 
http://www.ecostat.hu/kiadvanyok/topcegek/2006/top250vilag.html, 2009-08-13 

27 180

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 



 57

viszonylag kis költségráfordítással. (Simai 2007:296) Az 1990-es évek elejétől a privatizáció 

mellett kiemelt szerepe volt még a zöldmezős beruházásoknak is, amelyeknek köszönhetően 

másfélszer annyi tőke áramlott Magyarországra, mint a privatizáció során. Ennek a tőkének a 

legnagyobb része hat nagyvállalatnak tulajdonítható, melyek az alábbiak: Audi, General 

Motors, Suzuki, IBM, Ford, és a Guardin Glass. (Baráth - Molnár - Szépvölgyi 2001:188) Így 

folyamatosan kialakult a nemzetközi társaságok dominanciája a termelői szektorban is. A 

nemzetközi vállalatok száma az eddigi maximumot a 2007. évben érte el, 27.180 darabbal. 

(KSH 2009) Állományi szinten ez 66,4 milliárd eurónak megfelelő érték volt, amelynek közel 

80 százaléka az Európai Unióból származott. A közép-európai térségben az egy főre eső FDI 

állomány Csehországban a legmagasabb 6.612 eurónak megfelelő értékkel, Magyarországon 

ez az érték 6.606 euró, Szlovákiában 5.629 euró, míg Lengyelország 2.481 euróval e téren 

jelentős lemaradást mutat. Magyarországra Németország exportálja a legtöbb működőtőkét - 

27 százalék -, de jelentős partnereik még Hollandia 13,2 százalékkal, Ausztria 11,4 

százalékkal, és Franciaország 4,7 százalékkal, valamint az USA 3,9 százalékkal.  

 

Mivel a külföldi tőkével működő vállalkozások a húzóágazatokba való invesztálást részesítik 

előnyben, ezért a magyarországi gazdaság ágazati struktúrája megközelítette a modern 

piacgazdaságokét. (Baráth - Molnár - Szépvölgyi 2001:188) Eleinte a tőke főleg a termelő 

ágazatokat célozta meg, de ezek részesedése évről évre csökkent a szolgáltatásokkal szemben. 

A 2007. évben a műkötőke befektetések közel 60 százalékát a tercier szektor vonzotta, ami 

megfelel a korábban említett világtrendnek - lásd 3. ábra -. A tercier szektoron belül nagy 

jelentőséggel bírt a kereskedelem, a javítás, az egyéb gazdasági szolgáltatás, és pénzügyi 

tevékenység. A feldolgozóipar 36 százalékban részesült a tőkéből, amelyen belül a 

járműgyártás és a villamosgépgyártás volt a legfőbb célpont. (Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium 2008) 

 

A tények azt mutatják, hogy külföldi működőtőke beáramlása döntően hozzájárul a 

nemzetgazdaság kívánt fejlődéséhez (KSH 2008a:41), valamint a külföldi működőtőke 

meghatározó lehet egy ország gazdasági teljesítményében, mivel a GDP és a beáramló 

működőtőke növekedése pozitív kapcsolatban állnak egymással. (Barta - Bernek - Czirfusz 

2006:30) A 14. számú ábrán a magyarországi FDI állomány és a GDP alakulása látható. 
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14. ábra: A külföldiek magyarországi működőtőke állományának és a magyarországi GDP-nek az 
alakulása az 1995. és a 2007. évek között 
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Közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon A bruttó hazai termék
 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH 
(http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_01_01i.html#, 2009-01-29), és az MNB 

(Közvetlen tőkebefektetések, táblázatok forintban/befektetetesek_idosor) adatai alapján 
 

A 14. számú ábra szemlélteti, hogy Magyarországon a külföldi működőtőke arányának 

növekedésével párhuzamosan nőtt a bruttó hazai termék értéke.  

A GDP növekedése nem feltétlenül azonos mértékű, illetve egyidejűleg jelentkezik a 

tőkebeáramlással, mert lehetséges például, hogy a tőke a korábban kihasználatlan, de 

rendelkezésre álló hazai tőkét aktivizálja. (Szentes 2007:111)  

 

A beáramló külföldi működőtőke révén Magyarországon a gazdaság szerkezetének 

átalakulása mellett átalakult a termelékenység, a műszaki színvonal, a munkakultúra, és 

erősödött a verseny, ami némely esetben a termékek és szolgáltatások minőségének a 

javulását is eredményezte. Ugyanakkor a nemzetközi vállalatok erőfölénye sok területen 

nyomasztóan hatott a magyar vállalkozások fejlődésére. Az 1990-es években a külföldi 

befektetők gyakran hozták magukkal beszállítóikat, mert a magyar vállalkozások egy része 

pénzügyi és műszaki helyzetéből fakadóan nem lett volna képes kezdetben eleget tenni a nagy 

nemzetközi vállalatok elvárásainak. (Szanyi 2004:3) Valószínűleg ezeknek a negatívumoknak 

a hatására egy, a 2008. évben készített felmérés alapján, a magyarok többsége nem támogatta 

a külföldi tőkének az országba áramlását. A Szonda Ipsos által megkérdezett személyek 

csupán 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy támogatja a külföldiek által végzett 

beruházásokat, míg 55 százalékuk szerint így is túl sok a külföldi nagyvállalat 

Magyarországon. Az eredmények alapján a felmérés elemzői úgy vélték, hogy a szaktudás és 
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a változó körülményekhez való alkalmazkodási képesség határozza meg a nemzetközi 

vállalatokról kialakult egyéni véleményeket.54 

 

A nemzetközi társaságokkal kapcsolatosan gyakran viták tárgyát képezik az 

adókedvezmények, melyek zömét az amúgy is tőkeerős nemzetközi vállalatok kapják.55 

Szakmai körökben megoszlanak a vélemények arról, hogy az állam részéről megéri-e ezt 

nyújtani? A magyarországi összes adóbevételen belül a társasági nyereségadó részesedése 

mintegy öt százalékpont, és a kedvezményekkel a magyar állam a bevételének körülbelül egy 

százalékáról mond le.56 A 2008. évben ennek összege 69,1 milliárd forint volt, melyből 47,7 

milliárd forintnyi összeget az 50 százalékot meghaladó külföldi tulajdonú hányadú cégek 

vettek igénybe. (Pénzügyminisztérium 2009a alapján) 

 

9. Táblázat: Egy foglalkoztatottra jutó igénybevett adókedvezmények összege a 2009. május 31-én 
társasági adóbevallásra kötelezett vállalkozások adataiból, (ezer forint) 

 Összesen 

Nemzetgazdaság összesen 
 

31,0 
ebből: 100% belföldi tulajdon 
            100% külföldi tulajdon 
            50%-nál nagyobb külföldi tulajdon 

3,8 
83,4 
102,7 

Külföldi tulajdon (100% és 50%) 88,7 
Külföld / Nemzetgazdaság 286% 

*Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások 

 Forrás: Pénzügyminisztérium (2009a) 
 

Az egy főre jutó igénybevett adókedvezmények összegét szemléltető 9. számú táblázat 

alapján látható, hogy a többségében külföldi tulajdonú vállalatok jóval nagyobb arányú 

adókedvezményt vesznek igénybe, mint a magyar tulajdonú cégek. 

 

Az APEH kimutatása szerint a nagyvállalatoktól származik az összes adóbevétel harmada. 

Ugyanakkor részben a társaságiadó-kedvezmények hatására Magyarországot választó 

nemzetközi érdekeltségű cégek az APEH-en belül működő Kiemelt Adózók Igazgatóságának 

(továbbiakban: Kaig) bevételi adatai alapján a többi adónemben igen jó befizetőnek 

bizonyulnak. A kiemelt adózók közé azok a gazdasági társaságok tartoznak57, amelyek 

                                                 
54 Világgazdaság-online: Nem akarjuk a multikat, 2008. 07.03. 
55 Világgazdaság-online: Multik: kapnak és adnak, 2008.07.29. 
56 Világgazdaság-online: Multik: kapnak és adnak, 2008.07.29. 
57 ha nem állnak csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt 
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adóteljesítménye eléri a 2,2 milliárd forintot (költségvetési szervek, egyéni vállalkozók 

kivételével), valamint – az adó mértékére tekintet nélkül – a részvénytársasági formában 

működő hitelintézetek és biztosítók. (37/2006. (XII. 25.) PM rendelet) A 2007. évben a 

Kaignál lévő adózók száma 630 fölé emelkedett, ide nem kizárólag a multinacionális 

vállalkozások tartoznak, ám nagy részük Magyarországon működő nemzetközi cég. Tehát 

megállapítható, hogy valamennyi adónemet figyelembe véve ez a néhány száz vállalat fizette 

az összes adó mintegy egyharmadát. A 2007. évi APEH adatok alapján a Kaighoz tartozó 

társaságoktól származott a befizetett személyi jövedelemadó 37,2, valamint a társasági 

nyereségadó 39,7 százaléka. Csaknem ugyanekkora – 39,6 százalék – volt a részesedésük az 

általános forgalmi adó befizetésben, és teljesítményük a járulékok terén is alig maradt 

egyharmad alatt: a társadalombiztosítási járulékok 29,1, a munkaadói és munkavállalói 

járulékok 32 százaléka folyt be a kiemelt adózóktól. Kimagasló volt az adat az innovációs 

járulék esetében, mivel néhány millió forint híján a Kaigon át érkezett az állami 

költségvetésbe az összes befizetett hozzájárulás 60 százaléka.58  

 

A számok tükrében megállapítható, hogy a nemzetközi cégek a magyar államháztartás 

finanszírozása szempontjából kulcsfontosságú szereplők, sőt mondhatni a magyar 

költségvetés fenntarthatósága kiszolgáltatott a nemzetközi társaságoknak.  

 

A nemzetközi vállalatok nemcsak kihasználják - pl. adóoptimalizálásra-, hanem egyben 

alakítják is az adójogszabályokat, abból a célból, hogy megkönnyítsék adóoptimalizálásukat. 

A 2006. év szeptember elsejétől bevezetésre került úgynevezett szolidaritási adót szabályozó 

törvény59 elfogadás előtt az Audi Hungária Motor Kft. elérte, hogy a kutatáshoz és 

fejlesztéshez kapcsolódó kedvezmények belekerüljenek a jogszabályba, mely révén többek 

között az Audi is kikerülhette a különadó fizetési kötelezettséget.60 Az Audi Hungaria Motor 

Kft. alkupozíciójának erejét jól mutatja, hogy a 2009. évben publikált adatok alapján ez a 

társaság termeli meg Magyarország GDP-jének közel 6 százalékát, és az Audi szolgáltatja a 

magyar export mintegy 7,5 százalékát. (Figyelő-online 2009) 

 

                                                 
58 Világgazdaság-online: Multik: kapnak és adnak, 2008.07.29. 
59 Az államháztartási egyensúlyt javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
60 „Lex Audiként” vált ismertté. Megjegyzés: Nem egyedi esetről van szó. Például az Amerikai Egyesült 
Államokban a George W. Bush által vezetett kormány a 2004. évi hatalomra kerülése után az energia- és 
gyógyszeripari cégek lobbyjának engedve módosított az amerikai adótörvényeken. 
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15. ábra: Ki kit mozgat? 

 

Forrás: Figyelő-online, http://www.fn.hu/makro/20091105/miert_tamogatjuk_15_milliarddal/, 2009-11-06 

 

A jövőt illetően az adópolitika beruházásbaráttá alakítása véleményem szerint nem csupán 

lehetőség lesz, hanem a munkahelymegtartás illetve teremtés, és a költségvetés stabilizálása 

miatt is megkerülhetetlen. 

 

5. 2. A külföldi vállalatok területi megoszlása Magyarországon 
 

A közvetlen külföldi tőkebefektetések egyenlőtlen eloszlást mutatnak Magyarországon. Az 

egyes régiókat már a rendszerváltoztatás, illetve az azt követő gazdasági szerkezet 

átalakulásának időszaka is különböző fejlettségi stádiumban érte, és az előny, illetve 

lemaradás mértéke nagyban meghatározta a térségek tőkevonzó-képességét. (KSH 2008b:7) 

A nemzetközi vállalatok nem egyenletesen oszlanak el az ország 7 régiójában. A közép-

magyarországi régió volt mindig a legkedveltebb terület, és az észak-magyarországi térség a 

legkevésbé vonzó. A Magyarországon tevékenykedő nemzetközi cégek többsége az 

autóiparban, illetve ahhoz kapcsolódóan működik. Ezeknek a társaságoknak fontos a 

megfelelően képzett, és relatíve olcsó munkaerő, valamint a megfelelő infrastruktúra és 

szállítási feltételek rendelkezésre állása, ezért a főútvonalak, autópályák és repülőterek 

közelében telepedtek le. Az elektronikai iparban tevékenykedő vállalatok számára a főváros 

és környéke volt ideális befektetési célpont, mivel főleg repülőgépek segítségével szállítanak. 

A kereskedelemben tevékenykedő globális vállalatok számára egy telephely kiválasztásánál a 

leglényegesebb tényező a megfelelő vásárlóerő. Az ilyen típusú vállalatok a nagy területű, 

olcsó, ugyanakkor jól megközelíthető területeket választották Budapest külső kerületeiben, 

illetve a város környékén, és a nagyobb városok határaiban. (Tejnóra - Fenyőfalvi 2006:52) 
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A KSH adatai alapján a nemzetközi társaságok magyarországi leányvállalatainak61 zöme, 

közel 70 százaléka (18.827 darab) a közép-magyarországi régióban koncentrálódik. A közép-

magyarországi régióhoz képest a többi régió jelentős lemaradásban van, mert a Nyugat-

Dunántúlon 2.603, a Közép-Dunántúlon 1.654, a Dél-Alföldön 1.309, a Dél-Dunántúlon 

1.243, az Észak-Alföldön 811, és Észak-Magyarországon csupán 472 darab leányvállalat 

található. (KSH 2008a:66) 

Az 1 főre jutó FDI állomány alapján más sorrend van a régiók között, viszont az eszerinti 

rangsorolásban is Közép-Magyarországot követi a Nyugat-Dunántúl, és a Közép-Dunántúl, 

megelőzve Észak-Magyarországot, a Dél-Alföldet, és az Észak-Alföldet, valamint a Dél-

Dunántúlt. A KSH adatai alapján megállapítható - lásd 10. számú táblázat -, hogy a régiók 

egy lakosra jutó beruházásérték alapján kialakult sorrendje évenként nem mutat nagy 

eltéréseket, időnként a gazdaságilag legfejlettebb három, illetve a lemaradó négy régión belül 

voltak helycserék, a két csoport között azonban nem fordult elő keveredés. (KSH 2008b:11)  

 

10. Táblázat: A régiók sorrendjének alakulása a beruházások egy lakosra jutó értéke alapján évenként 

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001–2007. 

évi átlag 
Közép-Magyarország 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 
Közép-Dunántúl 3. 3. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 
Nyugat-Dunántúl 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Dél-Dunántúl 6. 4. 5. 5. 4. 4. 5. 4. 
Észak-Magyarország 4. 5. 4. 4. 5. 6. 7. 5. 
Észak-Alföld 5. 6. 7. 7. 6. 5. 4. 6. 
Dél-Alföld 7. 7. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 

Forrás: KSH (2008b): A beruházások alakulása a magyar régiókban az ezredforduló után 

 

A 2001-2007. évek viszonylatában az egy lakosra jutó évi átlagos beruházásérték Közép-

Magyarországon 394.700 forintot tett ki, 2,1-szeresét a legalacsonyabb, 191.100 forintos dél-

alföldi értéknek. A megyék rangsorát a vizsgált évek átlaga alapján Pest megye vezette 

467.800 forinttal, amelyet nagyon kis különbséggel Komárom-Esztergom megye követett. Az 

országos átlag fölött alakult a fent megemlítettek mellett még Fejér, Győr-Moson-Sopron, és - 

az időszakot jellemző számottevő volumencsökkenés ellenére is - Vas megye fajlagos 

beruházásértéke, a többi megyéé kisebb-nagyobb mértékben elmaradt attól. A sort Bács-

Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye zárta az országos átlag 50–62 

százalék közötti hányadával. (KSH 2008b:12) 

                                                 
61 A legfrissebb elérhető adatok a 2007. évre vonatkoztak. 
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Az egyes ágazatokra jutó fajlagos fejlesztésekben gyakran tükröződnek a különböző régiók és 

megyék ágazati sajátosságai. Az országosan évi átlagban 297.700 forint egy lakosra jutó 

beruházásból 110.300 forint az iparban realizálódott, de ennek csaknem kétszerese az az 

összeg, amelyet a Közép-Dunántúlon, és mindössze 55 százaléka, amelyet a Dél-Alföldön 

fajlagosan ebbe az ágazatba invesztáltak. (KSH 2008b:15)  

 

Antalóczy és Sass az 1994 és 2002 közötti időszakra elvégzett vizsgálatukban azt találták, 

hogy Magyarországon erős pozitív korreláció van a regionális FDI állomány és a GDP 

növekedése és nagysága között. Azt valószínűsítik, hogy a külföldi tőke felnagyította a már 

amúgy is meglevő regionális különbségeket az országban azáltal, hogy a működőtőke 

számára vonzó területeken nőtt a gazdasági teljesítmény, a beruházások száma, az értékesítés 

és az export, ezáltal csökkent a munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok és ezzel együtt a 

vásárlőerő javultak. (Antalóczy - Sass 2005: 519) 

 

Ezek után, ha megnézzük az egyes régióknak a GDP-ből való részesedését - lásd 11. számú 

táblázat -, akkor nem meglepő, hogy a közép-magyarországi régióban az összes GDP közel 50 

százalékát állítják elő. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy az FDI számára kevésbé vonzó 

területek GDP-ből való részesedése alacsony. 

11. Táblázat: A bruttó hazai termék alakulása Magyarországon régiónként, milliárd Ft-ban (2000–2006) 

 
Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Közép-
Magyarország 5 780,59 6 670,81 7 754,20 8 362,22 9 174,86 10 150,82 11 229,30
Közép-Dunántúl 1 442,64 1 585,60 1 675,24 1 941,48 2 172,27 2 280,81 2 369,92
Nyugat-
Dunántúl 1 518,92 1 593,11 1 765,72 2 043,17 2 147,57 2 169,97 2 369,12
Dél-Dunántúl 993,76 1 116,69 1 234,79 1 334,72 1 440,34 1 477,50 1 546,72
Észak-
Magyarország 1 111,92 1 261,94 1 397,71 1 553,83 1 742,93 1 822,40 1 899,26
Észak-Alföld 1 340,29 1 566,66 1 718,68 1 929,42 2 086,48 2 137,61 2 278,39
Dél-Alföld 1 340,47 1 475,32 1 634,27 1 775,90 1 953,68 2 003,37 2 102,59
Magyarország 
összesen 13 528,59 15 270,13 17 180,60 18 940,74 20 718,12 22 042,48 23 795,31

Forrás: KSH (2009b), http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_03_01_01i.html, 
2009.01.29. 

 
A fenti arányok a 2007. évben is megmaradtak, azzal a különbséggel, hogy a KSH adatai 

alapján minden régióban enyhén növekedett a GDP. (KSH 2009b) A működőtőke számára 

nem minden terület (volt) vonzó, ezért a fejlődés csak bizonyos régiókban jelentkezett. 
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Jeffrey G. Williamson amerikai közgazdász a gazdasági növekedés és a regionális 

különbségek közötti kapcsolatot a Kuznets féle fordított U görbével írta le62. A Kuznets-

Williamson hipotézis azt mondja ki, hogy a nemzetgazdasági és a regionális felzárkózás 

között, átváltási hatásmechanizmus, azaz trade-off figyelhető meg. A felzárkózás kezdeti 

szakaszában a magasabb nemzeti szintű növekedés mellett növekednek az országon belüli 

regionális egyenlőtlenségek. A felzárkózás egy későbbi szakaszában már a regionális 

különbségek csökkentése lehet a cél, azonban a kezdeti stádiumban ez a törekvés 

visszavetheti a nemzeti növekedést, ezáltal a többi, fejlett országhoz történő felzárkózási 

folyamatot lelassíthatja. (Ecostat Módszertani füzetek 2009) Ebből következően, ha egy 

viszonylag elmaradottnak számító állam egy nála fejlettebb országokból álló gazdasági 

tömörülés részévé válik, és elkezd konvergálni a fejlettebb gazdaságok teljesítményéhez, 

akkor a régiók közötti egyenlőtlenségek nemhogy csökkennének, hanem növekednek azáltal, 

hogy a fejlettebbek gyorsabban növekednek. Ez a folyamat figyelhető meg Magyarország 

esetében is. Az elmélet szerint viszont, ha a régiók elkezdenek egymáshoz konvergálni, akkor 

a nemzetgazdasági integrációhoz való felzárkózásnál figyelhető meg lassulás. (Szentes 2005: 

97-99) 

A nemzetközi társaságok jelentős tőkét importáltak a magyar gazdaságba. A 2001–2007. 

években a nemzetközi vállalatok 7597,7 milliárd forintnyi új beruházást valósítottak meg 

Magyarországon, amely éves átlagban 1085,4 milliárd forintot jelentett. Ez, a KSH által teljes 

körű adatszolgáltatásba bevont összes gazdasági szervezet beruházási teljesítményének a 

négytizedét tette ki, az arány évenként 36–46 százalék között mozgott. A vizsgálatba bevont 

hét év alatt a fejlesztések legmagasabb hányadát, 55 százalékát a közép-dunántúli régióban 

valósították meg részben vagy teljesen külföldi tulajdonban működő vállalkozások, de átlag 

fölötti volt a nyugat-dunántúli és az észak-magyarországi részesedés is (mindkét régióban 48–

48 százalék). A legcsekélyebb részesedése a Dél-Dunántúlnak volt, nem egészen egyötödös 

részaránnyal, de jelentősen elmaradt az átlagtól az Észak-Alföld (24 százalék) és a Dél-Alföld 

(28 százalék) is. Az ágazatok közül az iparban, azon belül is a feldolgozóiparban volt a 

legnagyobb a külföldi érdekeltségű vállalkozások részesedése (77 százalék), de a kisebb 

súlyarányú nemzetgazdasági ágak közül a pénzügyi közvetítés és a kereskedelem, javítás 

területén is a fejlesztések nagyobb hányadát (56 százalékát) a külföldi érdekeltségű cégek 

                                                 
62 Simon Kuznets (1901 – 1985) neoklasszikus amerikai közgazdász és gazdaságstatisztikus, aki elsősorban a 
nemzeti jövedelem számításának és a gazdaságtörténeti vizsgálatok statisztikai megalapozásának kérdéseivel 
foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az egyes országok gazdasági szerkezete fejlődésének, valamint 
nemzeti jövedelmének összehasonlító elemzésében., http://nobel-dij.freeweb.hu/kozgaz/1971.html, 2009-08-14 
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valósították meg. A megyék közül a külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalkozások 

közreműködése a térség beruházásaiban Komárom-Esztergom, Fejér, Győr-Moson-Sopron és 

Vas megyében volt a legkiemelkedőbb (55–66 százalék), ahol a feldolgozóipari fejlesztések 

87–93 százaléka kötődött hozzájuk. Az invesztíciók legcsekélyebb hányadát, mindössze 

egytizedét Tolna megyében valósították meg külföldi tőke részvételével működő 

vállalkozások. A külföldi érdekeltségű vállalkozások hét év alatt megvalósult beruházási 

teljesítményértékének 37 százaléka a közép-magyarországi, 19 százaléka a közép-dunántúli, 

bő 12–12 százaléka a nyugat-dunántúli és az észak-magyarországi térséget gyarapította, a 

további három régióba pedig egyenként 4–7 százalék közötti hányad jutott. A legalacsonyabb 

részesedés a Dél-Dunántúlé volt. A hazai régiókon kívül az országhatáron kívüli 

telephelyeken történt fejlesztések összesen 2,7 százalékot tettek ki. A befektetett összeg 

csaknem héttizede az ipar kondícióit erősítette, azon belül is meghatározó hányad, mintegy 

hattized a feldolgozóiparba került. A régiók közül Közép-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon és 

Észak-Magyarországon az átlagosnál erőteljesebb (82–87 százalék közötti) volt az ipari 

koncentráció. (KSH 2008b:21-22)  

A nemzetközi vállalatok beruházásainak éves egy lakosra jutó teljesítményértéke a 2001–

2007. évek átlagában 107,3 ezer forintot tett ki. A régiók közül e vállalkozói kör fajlagos 

fejlesztései a Közép-Dunántúlon voltak a legmagasabbak (186 ezer forint és a Dél-

Dunántúlon a legalacsonyabbak (44,1 ezer forint). A különbség tetemes (4,2-szeres), amely 

mögött leginkább a külföldi tőke vonzásában, ezáltal e térségekben befektetett külföldi 

működőtőke nagyságában általában meglévő különbség áll. A nemzetközi társaságok részéről 

megvalósított beruházások fajlagos értéke az előbb említetten kívül még a további két 

fejlettebb régióban, Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon alakult az országos átlag 

felett. Országos átlagot meghaladó fajlagos mutatóértéket a hét év átlagában nyolc megye ért 

el, közülük hat a három élen álló régióba tartozott, további kettő pedig észak-magyarországi 

volt. Megállapítható, hogy feltűnően nagy az országos átlag fölötti és alatti fajlagos 

beruházást megvalósító megyék közötti különbség, és az adatok az ország Budapest 

központúságát támasztják alá. (KSH 2008b: 22-24)63 

Az ezredforduló utáni hét év beruházásainak területi jellemzőit áttekintve megállapítható, 

hogy az ebben az időszakban megvalósult invesztíciók nem igazán hatottak a területi 

                                                 
63 Az elmaradók közül a legjobb (Veszprém) is mindössze alig több mint hattizedét (62 százalékát) érte el az 
országos átlagnak, Tolna az egynegyedét sem teljesítette. Ugyancsak jelenős mértékű a három lemaradó régió 
egy lakosra jutó beruházási összegének országos átlagtól mért elmaradása is, annak mindössze 41–44 százalékát 
tette ki., (KSH 2008b:24) 
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különbségek csökkentésének irányába Magyarországon - lásd Kuznets-Williamson hatás-. A 

hátrányosabb, befektetői szemmel kevésbé vonzó térségekben csak tartós és nagyon 

dinamikus fejlesztés tette volna lehetővé a felzárkózást, a stabil, hosszútávra alapozó tőkeerős 

befektetői érdeklődés hiánya - vagy csak alkalmi megjelenése - tartósan a versenyképesség 

egyik fő akadályozójává vált. A kedvezőtlen gazdasági környezetben ezek a térségek a hazai 

tőkehiányt tőkeimporttal sem tudták ellensúlyozni. A nagyobb - főként a termelési célt 

szolgáló - befektetések továbbra is a gazdaságilag fejlettebb térségekben állandósultak (ha 

ingadozásokkal is), ami a beszállítói igény révén a közép- és kisvállalkozói kör 

életképességét, működőképességét, piaci lehetőségeit is e térségekben erősíthette 

intenzívebben. (KSH 2008b:28) 

A 2007. évtől kibontakozó világgazdasági krízis nem kedvez a magyarországi tőkeimportnak, 

de vannak piaci rések, ahol átgondolt fejlesztési elképzelésekkel, és stratégiai koncepcióval a 

jövőben jó esélyei lehetnek az országnak.  

 

5. 3. Beruházás ösztönzés Magyarországon  
 

Ebben a fejezetben a közvetlen külföldi tőkebefektetések támogatásának magyarországi 

gyakorlatát igyekeztem bemutatni.  

A külföldi működőtőke import bővíti a fogadó gazdaságban rendelkezésre álló tőkét, és fontos 

eszköze a technológia-transzfernek, emiatt a legtöbb ország kisebb-nagyobb mértékben 

ösztönzi a külföldi érdekeltségű beruházásokat. (GKI - Microsoft 2007:74) 

Magyarországot a privatizáció kezdetekor tőkehiány és eladósodottság jellemezte. Emiatt 

szükséges volt a külföldi működőtőke bevonása. Akkortájt az ösztönzés fő eszközei a fiskális 

politikához kötődtek, azaz a befektetők adómentességet, adókedvezményeket, importvám-

mentességet kaphattak. 

A gazdaságpolitika elsősorban jó nevű globális érdekeltségű vállalatok leányvállalatainak a 

letelepedését segítette elő, hogy ezek révén jó referenciákhoz jusson Magyarország. Ezt az 

időszakot erősen meghatározták az úgynevezett egyedi alkuk - ma is van rá példa, lásd a 

Mercedes-Benz kecskeméti beruházását64 -. Ekkoriban települt be az országba a General 

                                                 
64 A Mercedes-Benz új személyautó összeszerelő üzemet létesít Kecskeméten, amelyhez a magyar kormány 29,7 
milliárd forintos (mintegy 111,5 millió euró) állami támogatást nyújt. A beruházási projekt 146,2 milliárd 
forintos beruházást von maga után és a 29,7 milliárd forint értékű állami támogatást készpénz és társasági 
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Motors, a General Electric, a Suzuki és a Ford is. Többek között ezek a társaságok 10 évre 

adómentességet kaptak a társasági nyereségadót illetően. A Boros és a Horn kormányok 

összesen 24 cégnek adtak 5 évre teljes, illetve további 5 évre 60 százalékos adókedvezményt. 

Az 1996. évre stabilizálódott az ország makrogazdasági helyzete, és ettől kezdve az FDI 

ösztönzésből az egyedi alkuk szinte teljesen eltűntek, és a normativitás kapott szerepet. Az 

átláthatóság szerepének növekedése, a regionális elemek beépülése, és a fiskális eszközök 

további dominanciája jellemezte a működőtőke ösztönzést. A financiális ösztönzők szerepe 

nőtt. (Antalóczy - Sass 2003:11-12) 

Napjainkban négy különböző támogatási forma vehető igénybe külföldi érdekeltségű 

beruházók számára, melyek 

 az egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás, 

 a fejlesztési adókedvezmény, 

 a képzési támogatás,  

 és a munkahely-teremtési támogatás. 

A támogatások megszerzése minden esetben értékhatárokhoz kötött, valamint hátrányos 

helyzetű térségekben való beruházást és munkahelyteremtést követel meg. (ITDH 2009) 

Magyarország tőkevonzó képességét illetően mindenképpen pozitív, hogy a politikai 

döntéshozók igyekeznek időben beépíteni a magyar jogrendszerbe az Európai Uniós 

támogatási lehetőségeket. Például az Európai Bizottság 800/2008/EK rendelete vezette be a 

K+F projekttámogatások lehetőségét. A kedvezőbb feltételeknek a magyar jogrendszerbe való 

átültetése érdekében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a 2009. évben 

rendeletet alkotott65, melynek köszönhetően a Magyarországon megvalósított, jelentős 

volumenű kutatás-fejlesztési projektek esetében lehetővé válik az eszközbeszerzések és a 

bérköltség párhuzamos támogatása, illetve a beruházási költségek helyett a működési 

költségek finanszírozása. (ITDH 2009) Pozitívan értékelem, hogy a rendelet bevezetése révén 

                                                                                                                                                         
adókedvezmény formájában kapja a vállalat. A Mercedes-Benz Hungary ezen felül külön pénzügyi 
támogatásban részesül majd a vasúti hálózathoz való hozzáférés céljából – ennek értéke eléri a 214 millió 
forintot. Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok alapján 2009 júliusában 
engedélyezte az állami támogatást, és kinyilvánította, hogy összhangban állnak a regionális támogatásokra 
vonatkozó iránymutatásokkal. A Bizottság indoklása szerint a projekt jelentős mértékben hozzájárul majd a 
térség gazdaságának fejlődéséhez, 2.500 új munkahelyet hoz létre, és a piaci részesedésre vonatkozó versenyjogi 
szabályokat is tiszteletben tartja. http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25992, 
2009-08-24 
65 A Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott 
projekttámogatások szabályairól szóló 18/2009. (VIII. 5.) NFGM számú miniszteri rendelet  
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javult az ország „kínálata” a magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési tevékenységekhez 

kapcsolódó beruházások támogatása terén. 

Az adórendszerhez kötődő működőtőke ösztönzési rendszeren belül a tágabb értelemben vett 

adópolitikai eszközök csoportjait tartalmazza a 12. számú táblázat az OECD és a fejlődő 

országok viszonylatában. 

12. Táblázat: Az adópolitika területéhez kapcsolódó FDI ösztönzők csoportjai az OECD és a fejlődő 
országok viszonylatában 

FDI ösztönzők OECD országok %-a Fejlődő országok %-a 
Import vámok elengedése 5 56 
Adókedvezmény és -mentesség 20 55 
Befektetési/újrabefektetési 
kedvezmény 

30 49 

Alacsonyabb adóráta 5 45 
Áfa mentesség 
termelőeszközökre/beruházási 
javakra  

0 34 

Gyorsított értékcsökkenés 30 30 
Nyersanyagok importvámjának 
elengedése 

5 30 

Vámvisszatérítés 5 24 
Áfa mentesség nyersanyagokra 5 24 
Exportból származó jövedelem 
preferenciális kezelése 

0 20 

Veszteség leírás 0 18 
Helyi adó kedvezmények 30 18 

Forrás: Goodspeed, 2006 

 
A 12. számú táblázat alapján megállapítható, hogy a fejlődő országok nagyobb mértékben 

alkalmazzák a fent látható ösztönzőket, mint a fejlett országok. A fejlődő országokban a 

legnépszerűbb támogatási forma az adómentesség biztosítása, valamint az importvám alóli 

mentesség. A fejlett országokban előszeretettel alkalmazzák a befektetési illetve 

újrabefektetési kedvezményeket, a helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményeket, és a gyorsított 

értékcsökkenési leírási lehetőséget.  

Egy 2009. júliusi Nemzetközi Valutaalap tanulmány a fejlődő országok66 társasági adó 

kedvezményeinek és adómentességeinek a működőtőkére tett hatását vizsgálta. A tanulmány 

eredménye alapján a társasági adókedvezmények és a társasági adó ráták szignifikáns hatást 

gyakorolnak a közvetlen külföldi beruházásokra, a beruházási kedvezmények és az 

adójóváírás - ha alkalmaznak - azonban nem. (Klemm - Van Parys 2009) 

A társasági nyereségadó rátát tekintve Magyarország a 2006. évig az egyik legalacsonyabb 

adókulcsot alkalmazta az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai között. A 16 
                                                 
66 Afrika, Latin-Amerika, és a Karibi-térség országaiból. 
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százalékpontos67 adókulcsra rakodó 4 százalékpontos különadó bevezetése után, különösen az 

iparűzési adót is figyelembe véve, az adóelőny elveszett. Az adómentességet és 

adókedvezményeket élvező nemzetközi társaságokat azonban nem „zavarja” az adóráta 

egészen addig, amíg be nem kerülnek az adófizetői körbe. Ekkor azonban már nem biztos, 

hogy Magyarországon mutatják ki az esetleges nyereséget. 

A nemzetközi vállalatok számára korábban nagyon kedvező adópolitika kialakítása hosszabb 

és tudatosnak mondható folyamat eredménye. A továbbiakban azokat a változásokat tekintem 

át, amelyek a nemzetközi társaságok befektetési döntéseit befolyásolhatták68. 

Már a rendszerváltást megelőzően, 1988-tól a legalább 30 százalékban külföldi tulajdonú 

vállalatok, amelyek 50 millió forintnál nagyobb értékben fektettek be Magyarországon, az 

első 5 évre 60 százalék, a következő 5 évre pedig 40 százalék adókedvezményt kaphattak. Az 

1994. évben az 500 millió forint feletti befektetések 10 évre nyerhettek adókedvezményt, ha a 

megtermelt profitot visszaforgatták a magyar gazdaságba, azaz itt fektették be. Az 1995. év a 

társasági adóztatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű év volt, mivel radikálisan, 36 

százalékpontról 18 százalékpontra csökkentették a társasági nyereségadó kulcsát amellett, 

hogy 23 százalékpontos adót vetettek ki a vállalkozásokból kivont profitra. Az osztalékadót 

egy évvel később 20 százalékpontra mérsékelték. Az 1998. évtől 10 éves adómentességet 

kaphatott az a vállalkozás, amelyik 10 milliárd forint feletti összeget fektetett be 

Magyarországon alacsonyabb fejlettségű régióban, azzal a feltétellel, hogy legalább 500 új 

munkahelyet teremt és forgalma minimum 5 százalékkal nő éves szinten. Az Európai Uniós 

csatlakozással párhuzamosan mindenféle adókedvezményt át kellett értékelni, és EU 

konformmá kellett alakítani, ami meg is történt.69 

A jelenleg hatályos szabályok alapján70 beruházási kedvezmény vehető igénybe: 

 az elmaradott valamint magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező megyékben 

termékelőállítást szolgáló minimum 3 milliárd forint értékű beruházások után a 2011. 

évig, valamint 

 a termékelőállítást szolgáló minimum 10 milliárd forint értékű beruházások után 

szintén a 2011. évig. 

                                                 
67 A 2009. évben is ekkora mértékű volt. 
68 Nem vizsgálom a kis- és középvállalkozások kedvezményeit. 
69 Forrásul szolgáltak az aktuális társasági- és osztalékadóról szóló törvények. 
70 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 21-22.§  
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Továbbá 2003. január 1-jétől az adózó kérelmére és a kérelemhez bemutatott fejlesztési 

program alapján, a Kormány egyedi engedélye alapján fejlesztési adókedvezmény vehető 

igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított beruházások után, mint például 

környezetvédelmi beruházás, az alap és alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló 

beruházás.71 

 

Mindezek, és az adózás előtti eredményt csökkentő tételek következtében a különféle 

kedvezmények levonása után kialakuló tényleges adóterhelés a nemzetközi vállalatok 

tekintetében a nominális kulcsnál kedvezőbben alakul, ahogyan a 13. számú táblázat adatai 

mutatják, maximum 11 százalékpont körüli. 

 

13. Táblázat: Vállalati csoportok társaságiadó-terhelése (%) 

(adóterhelés százaléka = fizetendő adó/pozitív adóalap x 100) 

  2005. év 2007. év 
Mikro vállalatok 15,7 15,6 
Kisvállalatok 15,5 15,5 
Közepes vállalatok 15,5 15,5 
Egyéb vállalatok 7,9 10,2 
Összesen 11,1 12,5 

Forrás: Andrási-Borsi-Farkas-Némethné-Papanek-Viszt (2009): A mikro-, kis- és közepes vállalatok 
növekedésének feltételei 

 
A nemzetközi társaságok számos esetben a mai napig teljes adómentességet élveznek, mint 

például az Audi, a Vodafone, az OMV, illetve az effektív adóterhelésük jóval alacsonyabb az 

átlagosnál, mint például a Coca-Cola esetében 0,27 százalékpont, a Suzukinál 1,37 

százalékpont, a Tesco esetében pedig 1,72 százalékpont. (Herich 2008) Herich számításai 

szerint a kis- és középvállalkozások effektív adóterhe ezzel szemben 32 százalékpont körüli 

volt a 2008. évben.   

 

Az effektív adóteher szempontjából nagyok az egyenlőtlenségek a vállalkozások piaci 

erőviszonyainak függvényében. 

 

                                                 
71 Részletes feltételekért lásd a törvény. 
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Az adókedvezmények adatai szintén beszédesek. A kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozásoknál a 2006. évben a körülbelül 113 milliárd forintnyi számított adójukból 

igénybe vehető adókedvezmény legnagyobb részét a nagyberuházások után vették igénybe a 

vállalatok. Az összesítve legnagyobb összegű, mintegy 85 milliárd forint adókedvezmény a 

10 milliárd forint feletti beruházást megvalósító 18 társasághoz kapcsolódott.72 A 14. számú 

táblázat, egy tanulmány adatai alapján, szintén a fenti megállapítást támasztja alá. 

14. Táblázat: Vállalati csoportok által igénybevett adókedvezmények alakulása a 2005. és 2007. években 

2005. év 2007.év 
 milliárd forint % milliárd forint % 

Mikro vállalatok 818 0,7 743 0,8 
Kisvállalatok 1464 1,2 1420 1,5 

Közepes vállalatok 1319 1,1 1368 1,4 
Egyéb vállalatok 114980 97 90828 96,3 

Összesen 118581 100 94360 100 

Forrás: Andrási- Borsi-Farkas-Némethné-Papanek-Viszt (2009): A mikro-, kis- és közepes vállalatok 
növekedésének feltételei 

 
A társasági adópolitika kedvezményrendszerének nyerteseinek tekinthetőek a legnagyobb 

nemzetközi vállalatok, ugyanakkor a szinergia hatások révén a kis- és középvállalkozói 

szektor egy része is, mint a beszállítójuk profitálhat/ott ebből. 

Napjainkra a külföldi működőtőkéért folytatott adóverseny a közép-kelet-európai régió egyes 

országai között felerősödött. A többi közép-kelet-európai országban is végbement a 

strukturális átalakulás, kialakították a külföldi beruházások megvalósulásához szükséges 

keretfeltételeket, valamint komplex támogatási rendszereket dolgoztak ki. Ennek ellenére az 

EU-12 gyakorlatában jelentősek az eltérések a közvetlen külföldi tőkebefektetések ösztönzése 

terén. A továbbiakban a svájci székhelyű IMD globális üzleti főiskola versenyképességi 

adatai alapján tekintem át Magyarország pozícióját.73 

A működőtőke befektetések ösztönzése szerinti nemzetközi összehasonlításban az ország 

helyzete viszonylag erősnek tekinthető. A cseh, a szlovák és az észt ösztönzés a legerősebbek 

közé sorolható, ugyanakkor a lengyel átlagos, a román visszafogott, a szlovén pedig 

kifejezetten gyenge. (GKI - Microsoft 2007:74) Az Európai Unión belül Írországban a 

leghatékonyabb a beruházás ösztönzés, viszont ha Európai Unión kívüli államokat is 

bevonunk a vizsgálatunkba - mivel a globális erőviszonyokat is érdemes figyelni -, 
                                                 
72 Az APEH elérhető adatai alapján: 2006. évi társasági adó bevallás kiemelt adatai (2007. május 31-i bevallás). 
73 IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 2008) alapján. 
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megállapítható, hogy világviszonylatban Szingapúr vezeti a listát. A vizsgálatba bevont 

országokban a leghatékonyabb tőkevonzó politikát Szingapúr, Írország, Svájc, Luxemburg, 

Szlovákia és Csehország alkalmazzák. Azokra az országokra, amelyeknél az ösztönzés jóval 

átlag alatti, jellemző, hogy a turizmus fontos szerepet játszik a gazdaságukban.  Lásd például 

Olaszország, Szlovénia és Horvátország. 

16. ábra: A külföldi működőtőke befektetések ösztönzése, 2008 

 

Forrás: Saját szerkesztés az IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 
2008) alapján 

 1=a beruházásösztönzők (ha egyáltalán vannak) nincsenek hatással a külföldi befektetőkre 

10= a beruházásösztönzők erőteljesen vonzzák a külföldi befektetéseket 
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A rendelkezésre álló adatok alapján az 1995. évtől a 2008. évig, a beruházásösztönzők 

hatékonyságának szempontjából a legnagyobb előrelépést egy közép-kelet-európai uniós 

tagállam, a szomszédos Szlovákia valósította meg. A 16. számú ábráról leolvasható, hogy a 

működőtőke ösztönzés eredményessége az eddigi csúcspontját a 2004. évi egykulcsos 

adóreformot követő évben érte el Szlovákiában. Erőteljes fellendülés látható a 2004-es uniós 

csatlakozók közül Csehországnál is, ahol a taggá válást megelőzően, a 2002. évtől 

megfigyelhető az eredményes beruházás ösztönzés. Hasonló taktikát alkalmazott később 

Bulgária: A bolgár gazdaságpolitikai döntéshozók a 2005. évtől kezdték el az erőteljes 

beruházás ösztönzést, amely a csatlakozás idejére meg is hozta a gyümölcsét, ugyanakkor 

eredményessége a 2008. évben továbbra is alatta maradt többek között a magyar, a cseh, az 

osztrák, és az észt ösztönzésnek. 

 

17. ábra: A külföldi működőtőke befektetések ösztönzésének alakulása, 1995-2008 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Évek

 Australia  Austria  Belgium  Bulgaria  China Mainland  Croatia
 Czech Republic  Denmark  Estonia  Finland  France  Germany
 Greece  Hong Kong  Hungary  India  Ireland  Italy
 Japan  Lithuania  Luxembourg  Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Russia  Singapore  Slovak Republic  Slovenia
 Spain  Sweden  Switzerland  Taiwan  Turkey  Ukraine
 United Kingdom  USA

 
Forrás: Saját szerkesztés, IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 

2008) alapján 

 1=a beruházásösztönzők (ha egyáltalán vannak) nincsenek hatással a külföldi befektetőkre 

10= a beruházásösztönzők erőteljesen vonzzák a külföldi befektetéseket 
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Megállapítható, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást a taggá váló országokban 

jellemzően beruházásokat élénkítő politika erősítése előzte meg mind a „big bang”, mind 

pedig a 2007. évi bővítések alkalmával.  

Magyarország az 1990-es évek második felében és az ezredforduló utáni pár évben volt a 

régió éllovasa, pozíciója azonban attól kezdve gyengült. Az ország pár évvel az Európai 

Uniós csatlakozás előtt volt a legeredményesebb, méghozzá az 1999. és 2000. években.  

Az adóminimalizálásra előszeretettel használt, kedvező adórendszerű államok, mint például 

az uniós Írország vagy Luxemburg, valamint az unión kívüli Svájc közös jellemzője, hogy az 

1990-es évek közepétől74 aktívan és eredményesen ösztönöznek.75 A 2009. évi adatok alapján 

a nagy nemzetközi társaságoknak szánt adókedvezmények versenyében Svájc tűnik a fő 

nyertesnek, miután napjainkban vállalatok sora helyezi át európai üzleti és számviteli 

központját az országba. A Google, a Procter & Gamble, az Electronic Arts, a Yahoo!, a Kraft 

és számos más konszern, közöttük a McDonald’s tette át az „adóoptimalizálás” szempontjából 

fontos részlegét az alpesi országba a 2009. év során.76  

 

A 2008. évben az uniós tagállamok közül az EU-15-ön belül Írország, a 2004 óta 

csatlakozottak közül pedig Csehország és Szlovákia voltak a legeredményesebbek a 

beruházásösztönzők alkalmazása terén, és a közép-kelet-európai országok közül 

Magyarországé a rangsor harmadik helye.  

 

A vizsgált időszak alatt Szlovénia használta legkevésbé ezeket az eszközöket, mutatói jóval 

átlag alattiak, melyet a 18. számú ábra jól szemléltet. Feltehetően nagy szerepe van ebben 

annak, hogy az ország kedvező természeti adottságainak köszönhetően egyre népszerűbb 

turisztikai szempontból, és gazdasága erőteljesen épít a turizmusra, illetve 

turizmusfejlesztésre, amelyhez csak mérsékelten kívánnak külföldi tőkét bevonni. Ez egyfajta 

kiegyensúlyozottságot biztosít a gazdaságnak.  

 
                                                 
74 A rendelkezésre álló adatokat elemezve. 
75 WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 2008) alapján. 
76 A már 2008 óta mérlegelt váltáshoz a döntő lökést a brit adótörvények 2009. júliusi szigorítása adta meg, 
amely után jóval előnytelenebbé vált a szellemi tulajdon utáni jövedelmeket Nagy-Britanniában elszámolni. A 
McDonald’s üzleti tevékenységének alapját franchise-rendszer képezi, és bevételeinek jelentős hányada 
származik ebből. London hosszú időn keresztül a különlegesen kedvező feltételeknek köszönhette üzleti/adózási 
vonzerejét. A július eleje óta érvényes adórendelkezések nyomán azonban a szellemi tulajdonból származó 
bevételek után már kétszer kell a közterheket leróni. A McDonald’s-hoz hasonló helyzetben lévő cégek számára 
így nagy vonzerőt jelent az áttelepedésre Svájc, Luxemburg és Írország., Vg-online: Svájc vezeti az adóversenyt, 
2009-07-14 
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18. ábra: A külföldi működőtőke befektetések ösztönzésének alakulása néhány uniós tagállamban, 1995-
2008 
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Forrás: Saját szerkesztés, IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2009 (Updated: May 
2008) alapján 

 1=a beruházásösztönzők (ha egyáltalán vannak) nincsenek hatással a külföldi befektetőkre 

10= a beruházásösztönzők erőteljesen vonzzák a külföldi befektetéseket 

 
 
A közép-kelet-európai országokon belül a 2004-es csatlakozó Lengyelország, és a 2007. 

évben belépő Románia esetében vonzották legkevésbé a beruházásösztönzők a külföldi 

működőtőkét. Véleményem szerint ez annak köszönhető, hogy a területét, és az 

elhelyezkedését tekintve mindkét ország kiemelkedik a többi közép-kelet-európai csatlakozó 

közül. Viszonylag nagy országokról van szó, tengeri kikötőkkel, melyek együtt lehetővé 

teszik a visszafogottabb ösztönzést. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak az előbb 

említettek miatt ezen országok számára viszont előnyöket hozhat. Erre utaló jelek már 

vannak, lásd az UNCTAD elemzését a jövő potenciális „Top” FDI helyszíneiről, melybe a 

közép- és kelet-európai országok közül egyedüliként került be Lengyelország. A 2009. évben 

világszerte, így az Európai Unióban is jellemzően recesszióval küzdenek az egyes országok, 

ugyanakkor Lengyelország GDP-je növekedni tudott. (Central Statistical Office of Poland 

2009) 
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19. ábra: Makrostruktúrák a közép- és kelet-európai térségben, 1999 

 
Jelmagyarázat: 1. Északi ipari gyűrű, 2. Ipari háromszög (Halle-Lodz-Budapest), 3. Bővülés a Kárpátok irányába, 4. „Közép-Európai 

Bumeráng” jelenlegi (1999) és potenciális közép-európai fejlődési zóna, 5. „Keleti Fal”, keleti határzóna, 6. Átalakulás központi régiói, 7. 

Észak-déli jövőbeli együttműködő térség, fejlődési lehetőséggel, 8. Nyugat-kelet folyosó. 

Forrás: Rechnitzer, J. (1999) 

 

A 19. számú ábra alapján látható, hogy már az ezredfordulót megelőzően készült 

tanulmányokban megjelölték potenciális fejlődési irányként a fent nevezett országokat. 

Véleményem szerint, ha belekezdenek egy tudatosabb beruházás ösztönzésbe, amelyre utaló 

jelek már vannak, lásd például a később említésre kerülő Novák tanulmányt Romániáról, a 

földrajzi fekvésükből fakadó előnyüket növelhetik. Magyarország számára olyan stratégia 

lenne javallott, amellyel talpon tud maradni az élesedő versenyben, így szükségszerű, hogy a 

beruházásösztönzés terén új ötletekkel álljon elő. 

 

A jelenlegi világgazdasági krízis hatása érződik a Magyarországra áramló közvetlen külföldi 

tőkebefektetések alakulásán, ami nem meglepő, mivel világszerte jelentősen megcsappant a 

működőtőke áramlás volumene. A vállalatok profitjának esésével az újrabefektetett 

jövedelmek mértéke erősen csökkent, miközben a profittranszferek mértéke valamelyest 

növekedett. 2009 első félévében a külföldiek Magyarországról 0,2 milliárd euró közvetlen 

külföldi tőkebefektetést vontak ki, amely tőkekivonás az újrabefektetett jövedelmek jelentős 

csökkenésében mutatkozott meg. (Pénzügyminisztérium 2009a:22,24) A kedvezőbb 



 77

gazdasági folyamatok eléréséhez véleményem szerint olyan piaci réseket szükséges találni, 

amelyek a nehezebb gazdasági helyzetben is növekedési potenciált hordozhatnak magukban.  

Mivel számos Magyarországon tevékenykedő nemzetközi vállalat az autóiparban illetve 

ahhoz kapcsolódóan működik, az ország szempontjából igen kedvezőtlen, hogy az autóipar a 

világgazdasági krízis által leginkább sújtott ágazatok egyike. Az UNCTAD várakozásai 

szerint a telephelyek átrendeződése fog lezajlani a fejlett országokból az olcsó munkabérű 

országokba, mivel az autóipari cégek igen érzékenyen reagálnak a munkaerőhöz kapcsolódó 

költségekre. Ugyanakkor az élelmiszer és gyógyszeriparhoz, valamint a különféle 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó működőtőke áramlás a krízis során kevésbé esett vissza. 

(UNCTAD WIPS 2009) Magyarország számára mindhárom viszonylag jól prosperáló szektor 

stabilitása fontos lenne. 

 A szolgáltatások ágazat véleményem szerint különösen érdekes lehet a jövőt illetően, mivel 

lehetőséget jelenthet a képzett munkaerő foglalkoztatására, és a sokat vitatott diplomás 

túlképzés kezelésére. Az első magyarországi regionális szolgáltató központok az ezredforduló 

táján jelentek meg, és a 2009. évig számuk elérte az 52-őt. A 2009. évben összesen mintegy 

22 ezer embernek adtak munkát, és zömében regionális pénzügyi, számviteli, HR, illetve 

informatikai feladatokat végeztek. A nagyobbak, így az EDS, az ExxonMobil, az IBM, a 

Sykes vagy a Morgan Stanley, egyenként 500–1.700 munkahelyet teremtettek, és tucatnyi 

multinacionális vállalat is létesített 50–600 fős regionális szolgáltató központot, mint például 

a Diageo, az Avis Europe vagy a Cemex. (Magyar Outsourcing Szövetség 2009) A szolgáltató 

központok jellemzője, hogy kvalifikált munkahelyeket hoznak létre, elsősorban diplomásokat 

és idegen nyelveket beszélőket foglalkoztatnak, valamint nagy számban alkalmaznak 

pályakezdőket. Az UNCTAD felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlétüket bővítő vagy 

újonnan megtelepedő társaságok egyre komplexebb és nagyobb hozzáadott értékű 

tevékenységeket folytatnak. (UNCTAD WIPS 2009:39) 

A beruházás támogatási politika szempontjából véleményem szerint kiemelt figyelmet 

érdemes szentelni a statisztikák szerint a világgazdasági krízissel viszonylag sikeresen 

megbirkózó országoknak, és ezek közé tartozik Kína. A kínai kormány által meghirdetett „Go 

Global” politika keretében a kínai tulajdonú vállalatok sokrétű állami támogatást kapnak 

nemzetközi terjeszkedésükhöz. A közép-kelet-európai régióban jelenleg erős a verseny a kínai 

befektetésekért, lásd például Novák írását Románia Kína stratégiájáról. (Novák 2009) 

Magyarország is érdekelt az ázsiai működőtőke beáramlásban. A 2009. évig hazánkban 

mintegy 600-800 millió USD értékben fektettek be kínai érdekeltségű társaságok az 
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informatika, információs és kommunikációs technológia, elektronika, telekommunikáció és 

kutatás-fejlesztés területén. A 2009. évben mintegy 5.000 kínai cég működik 

Magyarországon, ebből tucatnyi jelentős, nemzetközi társaság. (ITDH 2009b) További 

ösztönzést jelent a működőtőke importnak, hogy a közeljövőben a világon elsőként 

Budapesten szándékozik irodát nyitni a kínai kereskedelmi minisztérium 

háttérintézményeként működő kínai befektetési ügynökség (Chinese Investment Promotion 

Agency), melynek feladata, hogy kínai befektetéseket vonzzon Magyarországra. Ezeket a 

sorokat írva elgondolkodtatott az a tény, hogy az európai munkahelyeket „erodáló” ázsiai 

államok működőtőkéjéért is versenyez Európa? A globalizálódás megállíthatatlannak tűnő 

folyamat, és az itteni ázsiai befektetések által növekvő foglalkoztatás legalább egy csekély 

mértékben hozzájárul az olcsóbb ázsiai termelés révén korábban megszűnt munkahelyek 

bővüléséhez. 

 

Az eddigiek során elsősorban működőtőke fogadó államként vizsgáltam Magyarországot. 

Mindemellett úgy vélem, hogy a nagymértékben a magyarországi közvetlen külföldi 

tőkebefektetésekre fókuszáló gazdaságpolitika révén „kiszolgáltatottá” vált/hat a gazdaság, 

ezért az FDI ösztönzéssel párhuzamosan a magyar érdekeltségű vállalkozások támogatására is 

nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni. A korábbiakban már utaltam arra is, hogy a közép-

kelet-európai országok között Magyarország erőssége a működőtőke kivitel. A magyarországi 

cégek külpiaci sikerei minden szempontból kedvezőek az ország számára. A magyar 

érdekeltségű társaságok egy része az 1990-es évek végén döntött úgy, hogy tőkeexportőrként 

is megjelenik a különböző országok piacán. Így tett például a MOL, a Magyar Telecom és az 

OTP NyRt., valamint a Trigránit, és a Danubius Szállodák, a Fornetti Kft., a Genex Kft., a 

Duparec Kft., és a Waberer’s Holding. A tőkekivitelt a Gazdasági Minisztérium77, a Magyar 

Export-Import Bank Zrt. (EXIMBANK), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB), a Magyar 

Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB), a „Kárpátia” Román-Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, és a már korábban is hivatkozott ITD Hungary Zrt. segítik. (openEU 2009) A 

magyarországi tőkeexport nagy lendületet kapott az Európai Uniós csatlakozással, és két év 

alatt 3,5-szörösére nőtt a kiáramló működőtőke állománya. (MNB 2010) 

A 2005. évben a Magyarországról exportált FDI főként az alábbi 5 országba áramlott: 

Szlovákia (31 százalék), Hollandia (19 százalék), Dél-Korea (10 százalék), Horvátország (8 

százalék) és Macedónia (6 százalék). 
                                                 
77 A minisztérium megnevezése időről időre változni szokott. 
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Az ágazati eloszlást tekintve a legtöbb tőke a feldolgozóipart célozta meg - ezen belül is a 

kokszgyártást, a kőolajfeldolgozást, és a nukleáris fűtőanyag gyártást -, ezt követi a pénzügy 

tevékenység, majd a kereskedelem, és a javítás. (KSH 2007:61) A működőtőke export 

ugyanannyira fontos az ország számára, mint a beérkező működőtőke, hiszen a külföldön is 

versenyképes magyar érdekeltségű cégek által esetlegesen repatriált profit visszakerülhet a 

magyar gazdaság körforgásába. 

 

A következő fejezetben a magyarországi adópolitikára vonatkozó kutatásomat és annak 

eredményeit mutatom be. A felmérés célja az volt, hogy a vállalatok véleményének és 

elvárásainak megismerése alapján a későbbiekben javaslatokat tudjak megfogalmazni egy 

versenyképesebb adórendszer kialakítására vonatkozóan. 

 

6. A magyar adópolitikára vonatkozó kutatásom és 
eredményeinek bemutatása  
 

A 2007. és 2008. évek folyamán 150 magyarországi, elsősorban Nyugat- és Közép-

Magyarországon tevékenykedő külföldi érdekeltségű vállalkozást kerestem meg. A minta 

végül 112 vállalkozás adataiból állt össze, mivel kérdéseimre ezen cégek adtak értékelhető 

válaszokat. A 2009. évben a vállalatok egy részét ismét felkerestem, hogy néhány kérdést újra 

feltegyek, és válaszaikat összevessem a korábbi véleményükkel. 

A felkeresett vállalkozások az alábbi ágazatokban folytattak tevékenységet: 

- 13,4 százalék az autóipar és gépgyártás területén,  

- 40,2 százalék az elektronikai iparban,  

- 13,4 százalék az építőiparhoz kapcsolódó termékek gyártása területén,  

- 16 százalék a tartós fogyasztási cikkek iparában, valamint  

- 17 százalék az élelmiszer és egyéb feldolgozóiparban.  

A statisztikai mintavételi eljárások közül az egyszerű véletlen mintavétellel valamint a 

hólabda módszerrel dolgoztam. A válaszadók egy jelentős csoportját véletlenszerűen 

választottam ki, később ők is segítettek abban, hogy a célsokaságom minél szélesebb köréhez 

eljuthassak.  
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„Óvakodjunk az olyan megállapításoktól, hogy mintánk „reprezentatív”.”- olvashatjuk egy 

kutatási kézikönyvben. (Sajtos - Mitev 2007:37) Mintámmal kapcsolatban jómagam is 

szeretném kihangsúlyozni, hogy a későbbiekben kifejtett szempontok alapján próbálja 

reprezentálni a vizsgált sokaságot: a Magyarországon tevékenykedő nemzetközi vállalatokat.  

Az adópolitikához, működőtőke áramláshoz, adóverseny képességhez kapcsolódó vállalati 

magatartásokra, attitűdökre és motivációkra koncentráltam, a Magyarországon tevékenykedő 

nemzetközi társaságok egy csoportját vizsgáltam, kvalitatív megközelítéssel. Felmérésem 

célja az volt, hogy segítségével átfogó képet alkossak az adópolitikai döntéshozatal számára 

hasznosítható vállalati igényekről, elvárásokról, melyeket kombinálva a lehetőségekkel, a 

jövő potenciális teendői összegezhetőek legyenek. Mivel a mintavétel csupán az adott 

időintervallumban kiválasztott sokaság véleményét tükrözi, a kapott eredmények 

általánosítása is csak korlátozottan lehetséges. 

Az interjúk zárt és nyílt kérdéseket is tartalmaztak, ugyanakkor igyekeztem az 

interjúalanyokat nem korlátozni a válaszaik megfogalmazásában. A válaszadási hajlandóságot 

egyértelműen növelte a megígért anonimitás. Emellett megállapítottam, hogy bizalmatlanság 

miatt utasították vissza néhányan a válaszadást. Számomra úgy tűnt, hogy a cégek félve 

nyilatkoznak pénzügyeikről és ezen belül is „érzékeny terület” az adózásuk.  

 

A mintában szereplő társaságok egyik fő jellemzője, hogy valamennyi termelő tevékenységet 

folytat. Azért választottam termelő vállalatokat, mivel számottevő mértékű munkahely 

teremtésére képesek, és különböző képzettségű és képességű munkavállalókat 

foglalkoztatnak. Aktívan segítik a munkaerőpiaci problémák kezelését, és a munkapiramis - 

betanított munkások, szakmunkások, és diplomások - mindegyik rétegéből alkalmaznak. A 

2007. év óta kibontakozó pénzügyi krízis a mesterségesen kialakított virtuális világ 

veszélyeire is felhívja a figyelmet - lásd például az átláthatatlan pénzügyi folyamatokat-, és 

rávilágít arra, hogy a társadalom és gazdaság mozgatórugója alapvetően a termelő szektor78. 

Ugyanakkor nem szeretném csorbítani az alapvetően szellemi tevékenységre épülő 

vállalkozások nemzetgazdaságban betöltött szerepét sem, különösen, hogy a tercier szektor a 

jelenlegi működőtőke ínséges időszak egyik stabilnak tűnő területe - lásd az erről korábban 

írtakat-. 

                                                 
78 Vannak olyan országok, ahol nem feltétlenül igaz ez a megállapítás, pl. adóparadicsomok.  
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A mintában szereplő vállalatok kiválasztásánál figyelembe vett további szempontok a 

következők voltak: 

- a társaság anyavállalata külföldi érdekeltségű, a vállalat külföldi tulajdonban van, 

- a vállalkozásnak minimum 25 fő foglalkoztatottja van,  

- a társaságnak minimum 150 millió forintnyi árbevétele volt a lekérdezést megelőző 

évben. 

A mintába került társaságok anyavállalata szerint - melyet a 20. számú ábra szemléltet - 35 

németországi, 17 ausztriai, 8 hollandiai, 14 amerikai egyesült államokbeli érdekeltségű, és 38 

társaság anyavállalata egyéb országokból származik, melyek Svájc, Svédország, 

Franciaország, Nagy-Britannia, Dánia, Kína, Japán és Mexikó.  

 

20. ábra: A mintába került vállalkozások anyavállalat szerinti megoszlása 

 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 

Nem csoda, hogy a véletlen kiválasztáson alapuló mintában legerőteljesebben a német 

érdekeltségű vállalatok reprezentáltak, hiszen a működőtőke beruházások állományi adatait 

vizsgálva Németország a legfőbb beruházó hazánkban, egyszersmint a magyar gazdaság 

legnagyobb külkereskedelmi partnere. (KSH 2009c) Ennek megfelelően mintámban is a 

német érdekeltségű vállalkozások reprezentáltsága a legnagyobb, melyet az osztrák 

anyavállalatú cégek követnek. A KSH adatai alapján az állományi adatokat tekintve ugyan 

megelőzi Hollandia az ausztriai befektetőket, ám a vállalkozások számát illetően Ausztria 

pozíciója erősebb. 

Németország

31%

Ausztria

15%

Hollandia

7%

Egyéb országok 
(Svájc, Svédország, 
Franciaország, 
Nagy-Britannia, 
Dánia, Kína, Japán 

és Mexikó) 
34%

Amerikai Egyesült 
Államok 

13%
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A vizsgált társaságok jellemzően olyan ágazatokban vannak jelen, ahol éles verseny zajlik a 

piaci pozíciókért (például autóipar és gépgyártás, elektronikai ipar), és a válaszadó cégek 

jelentős mértékben exportra is termelnek. 

15. Táblázat: A mintában szereplő vállalkozások fő tevékenységi területe 

Fő tevékenységi 
terület 

Vállalatok 
száma Megoszlás%

Autóipar és 
gépgyártás 27 24,1 
Elektronikai ipar 29 25,9 
Tartós fogyasztási 
cikkek gyártása 21 18,8 
Építőiparhoz 
kapcsolódó termékek 
gyártása 16 14,3 
Élelmiszer- és egyéb 
feldolgozóipar 19 17,0 
Összesen 112 100,0 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 

A tulajdonosi szerkezetet tekintve a mintába került vállalatok közül 88-nak egy másik 

társaság, ugyanakkor 24-nek természetes személy a tulajdonosa. A megkérdezettek 

alapsokaságának foglalkoztatotti létszám alapján történő megoszlását a 16. számú táblázat 

összesíti. 

16. Táblázat: A mintában szereplő vállalkozások foglalkoztatotti adatai 

 
Létszám  
(fő)  

Vállalatok 
száma Megoszlás%

25-50 18 16,07 
51-250 39 34,82 
251-500 33 29,46 
501-1000 17 15,18 
1000 felett 5 4,46 
Összesen 112 100,00 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 
Az átlagos statisztikai létszám alapján definiált vállalati kategóriák79 szerint 18 vállalat 

tartozik a kis-, 39 a középvállalat kategóriába, 55 társaság pedig nagyvállalatnak minősül.  

                                                 
79 A foglalkoztatotti létszám alapján mikrovállalkozásnak minősül a 10 főnél kevesebbet, kisvállalkozásnak az 
50 főnél kevesebbet, középvállalkozásnak a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató profitorientált gazdálkodó 
szervezet. Emellett a további mutatószámokat az osztályozáshoz a gazdálkodási adatok alapján kell 
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A 17. számú táblázat mutatja, hogy a mintában szereplő vállalkozások az alapítás évét 

tekintve hogyan oszlanak meg: 

 

17. Táblázat: A mintában szereplő vállalkozások alapítási adatai 

Alapítás éve Vállalatok 
száma Százalék 

1985-1990 26 23,21 
1991-1995 38 33,93 
1996-1999 25 22,32 
2000-től 23 20,54 
Összesen 112 100,00 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 

A vállalkozásokat 46 kérdésből álló kérdőív segítségével kérdeztem meg az alábbiakról80: 

 A Magyarországra településsel kapcsolatos motivációik között szerepelt-e 

adópolitikához kapcsolódó indok? Ha igen, milyen mértékben? 

 Hogyan vélekednek az Európai Uniós adóversenyről és adóharmonizációról? 

Figyelemmel kísérik-e az ezeken a területeken zajló folyamatokat? Ha igen, milyen 

várakozásaik vannak és hogyan hat stratégiájukra? 

 Mennyire tájékozottak az offshore-os adótervezéssel kapcsolatosan? Alkalmaznak-e 

nemzetközi adótervezést és „eredmény kialakításuknál” bevonnak-e offshore 

társaságot/kat? 

 Mi a véleményük a magyar adópolitikáról? Mivel elégedettek és mely területeken 

remélnek változásokat?  

A mintába került társaságok által adott válaszok segítségével próbáltam tesztelni a korábban 

megfogalmazott hipotéziseim egy részének helyességét is. A továbbiakban a nyilatkozataik 

kiértékelését összesítettem. 

A mintába került vállalkozások 69,6 százaléka ismerte el, hogy a cég Magyarországra 

településekor a telephelyválasztással kapcsolatos döntésüket befolyásolta az adópolitika, 

ugyanakkor 30,4 százalékuk közlése szerint nem volt hatással rá.81  

                                                                                                                                                         
meghatározni (éves nettó árbevételt vagy mérlegfőösszeg)., Lásd: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
80 A kérdőív a 2. számú mellékletben olvasható. 
81 Több esetben az interjúalanynak is utána kellett járnia a válasznak, ezúton is köszönöm a türelmet és a 
segítséget. 
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A 18. számú táblázat a mintában szereplő vállalkozások, valamint azok tevékenységi terület 

alapján elkülönülő csoportjainak válaszait tartalmazza.  

 

18. Táblázat: Az adópolitika telephelyválasztást befolyásoló hatása a tevékenységi terület szerint (%) 

A telephely kiválasztását 
befolyásolta-e a magyar 

adópolitika? 

  
 

Ágazat 

Igen  Nem  Összesen 
Autóipar és gépgyártás 77,8 22,2 100,0 
Elektronikai ipar 82,8 17,2 100,0 
Tartós fogyasztási cikkek gyártása 71,4 28,6 100,0 
Építőiparhoz kapcsolódó termékek 
gyártása 

56,3 43,8 
100,0 

Élelmiszer- és egyéb feldolgozóipar 47,4 52,6 100,0 
Mindösszesen 69,6 30,4 100,0 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 

 

A tevékenységi terület tekintetében számottevő különbség figyelhető meg az egyes csoportok 

között: A mintába került társaságok válaszai alapján az elektronikai, az autóipar és gépgyártás 

területén működő, és a tartós fogyasztási cikkek gyártását végző vállalkozásokat befolyásolta 

legnagyobb mértékben az adópolitika. Az elektronikai iparban tevékenykedő vállalatoknak 

több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy telephelyválasztásuknál figyelembe vették az 

adózási környezetet. Ez azzal állhat összefüggésben, hogy az iparág kevésbé beruházás- és 

anyag-, inkább munkaerő igényes, és a munkahelyteremtéshez kapcsolódóan e cégek igénybe 

tudták venni a társasági nyereségadó törvény által biztosított adókedvezményt. Az 

adóérzékenységükre az is magyarázatot adhat, hogy az elektronikai cégek viszonylag könnyen 

települnek át az egyik országból egy másikba, ezért költségérzékenységük is nagy. A minta 

alapján készült 18. számú táblázatból látható az is, hogy a legkevésbé adóérzékeny ágazatok 

az élelmiszer és egyéb feldolgozóipar, és az építőiparhoz kapcsolódó termékek gyártása. 

Ezekben az ágazatokban a piacszerzési motivációk (helyi piac illetve a helyi piacról könnyen 

elérhető környező piacok) mögé szorult a többi telephelyválasztást befolyásoló tényező. 

Az 1991. és 1999. évek között alapított vállalkozások 70 százalékkal nagyobb arányban 

jelölték fontos szempontnak az ország adópolitikáját, mint az ezredfordulótól alapítottak. Ez a 

korábban már bemutatott, működőtőke vonzást segítő gazdaságpolitika eredményességét 

igazolja. 
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19. Táblázat: Az adópolitika telephelyválasztást befolyásoló hatása az anyavállalat országa szerint (%) 

A telephely kiválasztását 
befolyásolta-e a magyar 

adópolitika? 
Anyavállalat országa 

 
 Igen Nem Összesen 

Németország 71,4 28,6 100,0 
Ausztria 82,4 17,6 100,0 
Hollandia 62,5 37,5 100,0 
Amerikai Egyesült Államok 50,0 50,0 100,0 
Egyéb országok (Svájc, Svédország, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Dánia, Kína, 
Japán és Mexikó) 71,1 28,9 100,0 
Mindösszesen 69,6 30,4 100,0 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 

 

A betelepült cégek anyavállalatának székhelyét is figyelembe véve – lásd 19. számú táblázat - 

megállapítható, hogy azoknak a vállalkozásoknak a számára volt a legfontosabb a kedvező 

adókörnyezet, több mint 80 százalékuk elvárta azt, amelyeknek az anyavállalata Ausztriában 

volt. Feltételezhető, hogy a 2005. évi ausztriai adóreform előtt a magyar adórendszer, 

kombinálva a földrajzi közelséggel és a hazánkban rendelkezésre álló megfelelően képzett 

szabad munkaerővel, komoly vonzerőt jelentett számukra. A legkevésbé fontosnak az 

amerikai és a holland anyavállalatú cégek tartották a magyarországi telephely kiválasztásakor 

az ország adópolitikáját. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy mindkét említett ország 

rendelkezik olyan adóelőnyökkel, amelyek miatt a nemzetközi adótervezés kedvelt célpontjai, 

tehát ezeknek a cégeknek érdemes „otthon” kimutatniuk az eredményt. Például az Amerikai 

Egyesült Államokban többek között Delaware, Florida, Kalifornia és New York államok 

kínálnak offshore adózási lehetőséget, míg Hollandia a holdingstruktúrák kedvelt központja. 

 

Azt feltételeztem, hogy a mintában szereplő társaságok telephelyválasztásakor figyelembe 

vett összes döntési szempont 100 százalékot tett ki. Azok a vállalkozások, amelyek úgy 

nyilatkoztak, hogy az adópolitika döntési szempontot jelentett számukra, annak fontosságát az 

összes tényező közül 5 és 90 százalék közöttire értékelték.  

 

A 20. számú táblázat a mintában szereplő és az adózást számításba vevő társaságok 

válaszainak összesítését tartalmazza.  
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20. Táblázat: Az adópolitika fontossága az összes döntési szempont százalékában 

 
Az adópolitika fontossága (összes 
döntési szempont=100%) 

 
Vállalatok 

megoszlása (%) 

5 és 15 százalék között 26,9 
15 és 30 százalék között 47,4 
30 és 60 százalék között 14,1 
60 és 90 százalék között 11,5 
Mindösszesen 100,0 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az adópolitikát, mint telephelyválasztást befolyásoló tényezőt értékelő vállalkozások 47,4 

százaléka az összes tényező közül 15 és 30 százalékpont közöttire becsülte az adózás 

szerepét. A társaságok több mint 25 százaléka pedig 30 százaléknál is nagyobb részesedést 

tulajdonított ennek a döntési faktornak.  

Választ próbáltam keresni arra is, hogy a megkérdezett vállalkozások mely országokat 

tekintik Magyarország adóverseny-társainak. A mintában szereplő vállalkozások 77,7 

százalékának véleménye szerint Magyarország legfőbb versenytársai az adópolitika területén 

a 2004. és 2007. években csatlakozott uniós tagországok. A fennmaradó 22,3 százalékból 14,3 

százalék látta úgy, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama versenytársnak számít, és 8 

százalékuk szerint világméretű versenyben szükséges gondolkodni, és helyt állni.  

 

A 2009. évben a korábban kapott válaszokhoz képest átalakuló szemléletet tapasztaltam 

többek között az „adóverseny-társak” megítélésében. A 2009. évben kapott válaszok azt 

tükrözik, hogy a mintába került vállalkozások globális gondolkodása erősödött. Továbbra is a 

KKE országokat tekintették a fő versenytársaknak (65 százalék), 15,4 százalékuk az uniós 

országokat, ugyanakkor több mint duplájára növekedett azoknak a társaságoknak az aránya (a 

minta vállalatainak 19,6 százaléka), amelyek globális adóversenyben gondolkodtak. Ez a 

megváltozott gondolkodás a világméretű gazdasági krízis „számlájára írható”, melyről később 

részletesebben is írok. 

 

Az Európai Unión belül a telephelyválasztásnál az adóverseny szempontjából konkurensként 

megjelölt közép-kelet-európai országok Szlovákia, Románia, Csehország és Lengyelország 

voltak. A minta vállalatainak 58 százaléka jelölte Magyarország első számú adóverseny-

társának Szlovákiát, és a második helyre a legtöbben (65 százalék) Romániát tették. A 
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válaszadók világviszonylatban a közép-kelet-európai térség államai mellett az ázsiai régió 

országait jelölték fő adóverseny-társakként. Ennek a hátterében feltehetően az áll, hogy a 

feltörekvő ázsiai államokat alapvetően olcsó munkaerejük teszi vonzóvá a működőtőke 

számára, ugyanakkor ezekben az országokban hiányoznak az átfogó társadalombiztosítási 

rendszerek, ami alacsonyabb adóelvonást tesz lehetővé.   

A megkérdezett társaságok véleménye szerint az Európai Unión belüli adóversenynek az unió 

ezredforduló utáni bővítései lökést adtak. Véleményüket alátámasztja, hogy a 2004. évi 

bővítés előtt számos ország csökkentett a társaságok adóterhén, mely legszembetűnőbben a 

nyereségadó kulcsának alakulásában érhető tetten, amelyet a 21. számú táblázatban 

összesítettem.  

 

21. Táblázat: Nominális társasági nyereségadókulcsok a 2004. évben csatlakozott EU tagállamokban (%) 

Ország 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

Észtország 26 26 és 0 24 és0 24 és0 21 és 0 21 és 0 

Lettország 15 13-15 15 15 15 15 

Litvánia 19 15 15 15 15 15 

Málta n.a.* 35 35 35 35 35 

Lengyelország 27 19 19 19 19 19 

Szlovákia 25 19 19 19 19 19 

Szlovénia 25 25 25 25 25 22 

Csehország 31 28 26 24 24 21 

Magyarország 18 16 16 16 16+4* 16+482 

Ciprus 

10+583és 

4,2584 

10+5 és 

4,25 

10+5 10+5 10 10 

Átlag n.a. 20,8 20,4 20,2 20,3 19,3 

*2006. szeptember 1-jei hatállyal plusz 4 százalék különadó. 

Forrás: Hendrych, C. (2004), KPMG, PwC és saját számítás 

 

                                                 
82 Bizonyos feltételek teljesülése esetén (pl. a vállalkozás nem vesz igénybe adókedvezményt, legalább olyan 
összegű TB járulékot vallott be, mintha minden biztosítottja a minimálbér kétszeresének – elmaradott térségben 
a minimálbérnek - megfelelő járulékalapot képező keresetet ért volna el átlagosan) 0-50 millió forint adóalapra 
10 százalék, felette 16 százalék. 
83 Jövedelemtől függ a plusz 5 százalék. 
84 Nemzetközi vállalatokra érvényes adókulcs. 
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A 2007. évi csatlakozók az adókulcs csökkentést kombinálták az adórendszer 

egyszerűsítésének gyakorlatával az egykulcsos adózás bevezetése révén, melyet a 22. számú 

táblázat szemléltet. 

 

22. Táblázat: Egykulcsos adórendszerek a 2007. évben csatlakozott EU tagállamokban 

Adókulcs a 

reform előtt (%) 

Adókulcs a 

reform után (%) Ország 
Bevezetés 

éve 
PIT85 CIT86 PIT CIT 

Románia 2005 18-40 25 16 16 

Bulgária 2008 10-24 15 10 10 

Forrás: ICEG European Center: News of The Month, October 2007  
 

A telephelyválasztáskor figyelembe vett közterhek tekintetében a vállalkozások 42 százaléka 

jelölte első helyen a társasági nyereségadó kulcsot, 38,4 százalékuk viszont a társasági 

nyereségadó alóli mentességet és kedvezményeket emelte ki. A válaszok tükrében az 

állapítható meg, hogy a vállalatok számára összességében véve nem önmagában a társasági 

nyereségadókulcs mértéke volt vonzó a magyarországi telephely kiválasztásakor –amellett, 

hogy ráirányította az országra a figyelmet-, hanem az adómentesség és adókedvezmények, 

azaz az átlagos adóteher. Az adómentességek és adókedvezmények szerepét nem 

egyformának ítélték a vizsgált társaságok. A lokációs döntésre a megszerezhető adómentesség 

volt szignifikáns hatással. 

A telephelyválasztáskor számításba vett közterhek fontossági sorrendjében a vállalatok 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége következett, melyet a válaszadó cégek 

28,6 százaléka jelölt első helyen. 

Figyelemre méltó, hogy a megkérdezett vállalkozások 14,3 százaléka szempontként a 

minimálbér összegét rangsorolta az első helyre a telephelyének kiválasztásánál. A mintában 

szereplő vállalatoknak tehát több mint 10 százaléka az adójellegű közterhek közé sorolta a 

minimálbért. Adójogi megközelítés alapján a jogszabályban előírt bérminimum nem minősül 

sem adónak, sem adó jellegű fizetési kötelezettségnek. Ezeknek a válaszoknak kétféle 

magyarázata lehet. Egyrészt azzal állhatnak összefüggésben, hogy a nemzetközi vállalatok 

nagy hangsúlyt helyeznek a bérköltségre, amelyre magától értetődően hat a bérminimum 

                                                 
85 PIT = Personal Income Tax (személyi jövedelemadó) 
86 CIT = Corporate Income Tax (vállalkozói jövedelemadó, társasági adó) 
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jogszabályi előírása. Másrészt ezek a vállalatok bizonyára nagyobb számú képzetlen 

munkaerőt is alkalmaznak, minimálbér közeli béren.  

Az adózás térbeli jelenség is, nem csupán nemzeti szintű perspektívában, hanem regionális és 

lokális dimenzióban is vizsgálható (lásd helyi adók). Szerettem volna megtudni, hogy a 

mintában szereplő vállalatok véleménye szerint felhasználható-e Magyarországon az 

adópolitika a kevésbé fejlett régiók fejlődésének segítésére? A társasági adózás jogi 

szabályozása tartalmaz ugyan adókedvezményt az elmaradott és egyéb hátrányos helyzetű 

térségekben történő beruházásokhoz kapcsolódóan – lásd korábban -, ám a közvetlen külföldi 

tőkeáramlás terén átütő eredményeket az adókedvezmények nem hoztak. Az 

adókedvezmények „csekély” ösztönző szerepére hívta fel a figyelmet Klemm és Van Parys 

(Klemm -Van Parys 2009) is latin-amerikai, karibi és afrikai országok adókedvezményeinek 

vizsgálata alapján. Munkájukban azt fogalmazták meg, hogy a társasági adókulcs és 

adómentességek rendelkeznek csupán működőtőke befektetést ösztönző erővel, ugyanakkor 

az adókedvezmények szerepe elhanyagolható.  

A mintában szereplő vállalkozásokkal készített interjúk során néhány kérdést a „mi lett volna 

ha”, illetve „mi lenne ha” feltevésre alapoztam. Abból indultam ki, hogy hogyan alakult volna 

a megkérdezett társaságok lokációs döntése, ha a cégek telephelyválasztásának időszakában 

régiónként differenciált társasági nyereségadó kulcsokat kínált volna a társasági nyereségadó 

törvény, melynek következtében Kelet-Magyarországon kedvezőbben alakult volna az 

adóterhelés.  

A jelenleg Nyugat- illetve Közép-Magyarországon tevékenykedő társaságok 73,2 százaléka a 

fenti esetben sem választotta volna a keleti területeket. Indoklásként a válaszadók 44,6 

százaléka az infrastruktúra hiányát, és 33 százaléka a nem megfelelő humánerőforrás 

feltételeket (képzetlen munkaerőt) jelölte meg az első helyen. A mintában szereplő cégek 12,6 

százaléka egy korábban magyar tulajdonban lévő társaságot vásárolt fel (tehát a tevékenységi 

helyszín adott volt), 9,8 százalékuknál viszont meglévő ügyfeleik Budapest és Nyugat-

Magyarország központúsága szerepelt az okok között az első helyen. 

Ugyanakkor, ha jelenleg alacsonyabb adókulcs révén az átlagos adóterhelés alacsonyabb 

lenne Kelet-Magyarországon, a minta vállalkozásainak viszonylag magas, 39,3 százaléka 

venné fontolóra telephelyének áthelyezését az országon belül. Feltételezhető, hogy többen 

csupán azért mondtak igent a lehetőségre, mivel annak gyakorlati megvalósítására az esély 

kicsi.  A fennmaradó 60,7 százalék szerint a már meglévő gazdálkodási környezetet, mint 
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például a kialakított telephely, megfelelő infrastrukturális háttér és munkaerő, biztosan nem 

tudná kompenzálni az adóteher csökkenésből fakadó előny.  

A minta alapján a legmobilabbnak a hollandiai érdekeltségű vállalatok mutatkoztak, 

amelyeknek 75 százaléka döntene a telephely áthelyezése mellett. A legkevésbé mobilak az 

ausztriai anyavállalattal rendelkező cégek, közülük mindössze 11,7 százalék változtatna a 

telephelyén. Ennek magyarázata feltehetően az lehet, hogy a cégek az anyaországukhoz, 

Ausztriához közeli régiókat preferálják, és az ebből származó előnyöket nem szívesen adnák 

fel.  

Összességében véve a mintába került társaságok válaszai alapján Magyarországon nem 

lehetett volna használni az adópolitikát a területi gazdasági fejlettségbeli különbségek 

mérséklésére. Úgy tűnik továbbá, hogy az adóztatás napjainkban sem lenne alkalmas 

területfejlesztési célok eszközének. Ugyanakkor a hatályos társasági adó törvény hosszú ideje 

tartalmaz területfejlesztési célokat szolgáló elemeket, például a térségi adókedvezmények 

keretében, ám ezektől a minta alapján „csodát” várni nem lehet. Végül is eddig sem hoztak 

áttörést a regionális problémák kezelésében, ráadásul a fentiek tükrében a drasztikusabb 

módosítás, például adókulcs könnyítés sem jelentene a cégeknek áttelepülési motivációt. 

 

A megkérdezett vállalkozások 49,1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az átlagos adóteher 

további emelkedése esetén fontolóra venné a telephelyének áthelyezését más országba, 

viszont 50,9 százalékuk adóteher emelkedés esetén is maradna Magyarországon. 

 

A válaszadó társaságok többsége a legelfogadhatóbb társasági nyereségadókulcs mértékét 10 

és 12 százalékpont közé helyezte. Ennek a gyakorlatban történő megvalósítására kevés esélyt 

látok. Néhány ország87 kivételével valamennyi Európai Uniós tagállamban 12 százaléknál 

magasabb adókulccsal terhelik a társasági nyereséget. 

A megkérdezett társaságok 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy lokációs döntése meghozatala 

során kalkulált az igénybe vehető adókedvezményekkel és az adómentességre jogosító 

feltételekkel. Az 1990-es években Magyarországra települt vállalatoknál számos esetben volt 

döntő szempont, hogy a törvény adta lehetőségek felhasználásával ki tudták meríteni a 100 

százalékos adómentességet, és e révén nem keletkezett adófizetési kötelezettségük. 

                                                 
87 A 2009. évben: Bulgária 10 százalék, Ciprus 10 százalék és Írország 12,5 százalék. 
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A mintában szereplő cégek 98,2 százaléka szerint az egyes nemzetállamok az adózás terén 

versenyben állnak egymással, csupán 1,8 százalékuk gondolja ennek ellenkezőjét. Azonban a 

társaságok megítélése szerint az egyes adónemek, mint versenytényezők súlya nem egyforma. 

Az adóversenyt elsősorban a társasági nyereségadóhoz kapcsolták, amelyet a cégek 84,8 

százaléka jelölt első helyen. Másodsorban a társadalombiztosítási járulékokat, harmadik 

helyen az iparűzési adót jelölték a legtöbben, és ezt követte a személyi jövedelemadó.  

A minta vállalatainak jelentős része, 82,1 százaléka szerint az önkormányzatok között is 

létezik adóverseny, és ezt 96,7 százalékuk az iparűzési adóhoz kapcsolta első helyen, 20,7 

százalékuk pedig egyéb helyi adókat is megjelölt, melyek a telekadó, építményadó és a 

kommunális adó voltak. 

A válaszadó társaságok 67 százaléka vélekedett úgy, hogy Magyarországon belül a régiók 

szintjén is beszélhetünk adóversenyről, amelyet a cégek 57,5 százaléka az iparűzési adóhoz 

kötött, 33,5 százalékuk pedig elsősorban a társasági nyereségadóhoz kapcsolt. Ez a 33,5 

százalék feltehetően nem csupán a magyarországi szabályozást figyelembe véve adta válaszát, 

hanem egyéb nemzetközi ismeretekre/tapasztalatokra alapozva. Ugyanis Magyarországon a 

régióknak nincsen adózáshoz kapcsolódó döntési jogköre, viszont például a svájci kantonok, 

vagy a spanyol régiók adójogi autonómiával is rendelkeznek, melyből például társasági 

adókulcs eltérések erednek. 

Összességében véve megállapítható, hogy a mintában szereplő nemzetközi vállalatok 

figyelembe veszik az országok, a régiók és önkormányzatok közötti adóversenyt. 

Az Európai Unión belül - ahogyan már korábban is utaltam rá - az adóverseny és az 

adóharmonizációs törekvés kettőssége figyelhető meg. Szerettem volna megtudni, hogy 

hogyan vélekednek a válaszadó társaságok az uniós adózást egységesítő törekvésekkel 

kapcsolatosan? (Mint majd később látható lesz, ezen a ponton lényeges eltérést tapasztaltam 

az osztrák mintavétel eredményéhez képest.) 

A társasági nyereségadózás Európai Uniós harmonizációjának támogatottságával 

kapcsolatosan az alábbi eredményeket kaptam:  

A mintában szereplő vállalatoknak 77,7 százaléka támogatólag nyilatkozott a társasági adó 

alapjának közösségi szintű harmonizációjáról, 22,3 százalék azonban ellenezte az erre 

irányuló törekvéseket. A válaszadó társaságok 62,5 százaléka foglalt állást az 

adókedvezmények uniós koordinálása mellett, viszont az adókulcs harmonizációt már 

„csupán” a vállalkozások 56,3 százaléka támogatta. Tehát a társasági adózás közösségi szintű 
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harmonizálása alapvetően támogatott a mintába került nemzetközi vállalatok körében. A 

társasági nyereségadó harmonizációjától a cégek adókörnyezetük stabilizálását várják, és 

döntően emiatt támogatják azt. A válaszadó társaságok azt feltételezték, hogy az uniós szintű 

szabályozás kiszámítható és tervezhető adókörnyezetet jelent majd számukra. Az adóterhelés 

egyes országok szintjén történő összehasonlítása egyszerűbbé válik a cégek 70 százaléka 

szerint, amely szintén előnyösnek tűnt számukra. Viszonylag csekély, 8 százalék emelte ki 

azt, hogy a társasági adókoordináció a versenysemlegesség növekedését is elősegítené.  

 

A közgazdászokat is megosztó „race to the bottom” elmélet, mely szerint az agresszív 

adóverseny következtében a fejlett országokban hosszú távon akár nulla százalékra 

csökkenhet a társasági nyereségadó kulcsa, nem talált teljes elutasításra a minta vállalatainak 

körében, mivel 7,1 százalékuk szerint bekövetkezhet (az egyik vállalat pénzügyi vezetője 15 

évet „jósolt” az adónemnek). A túlnyomó többség, 92,9 százalékuk viszont 

elképzelhetetlennek tartja a feltevés megvalósulását. 

 

Az elmúlt évek során Európa-szerte diskurzusok tárgya az egykulcsos vagy flat tax jellegű 

adóztatás, amelytől pártfogói elsősorban az adóadminisztráció jelentős mértékű 

egyszerűsödését várják. Az egykulcsos adórendszer esetleges magyarországi bevezetésével 

kapcsolatban pozitívan nyilatkoztak a válaszadó társaságok. 70,5 százalékuk szerint az 

egykulcsos adóztatási módszer bármilyen jellegű (pl. társasági adó, áfa, szja, vagy ezek 

kombinációja, ill. mindhárom egyszerre) bevezetése javítaná Magyarország 

versenyképességét. Magyarországon gyenge progresszivitású a személyi jövedelmek adózása, 

és a mintában ezen a területen jelentős támogatottsága volt a potenciális egykulcsos típusú 

adózásnak. A válaszadók alapvetően az igazságosabb valamint a versenyképesebb adózást 

társították vele. A mintában szereplő cégeknek jóval kisebb hányada, 29,5 százaléka gondolta 

viszont úgy, hogy az egykulcsos jellegű adóztatás nem javítaná az ország adó szempontú 

versenyképességét. A magas támogatottságnak a magyarázata mögött feltehetően az húzódik 

meg, hogy a környező illetve versenytárs közép-kelet-európai országok közül többen már 

bevezették az egykulcsos adózás valamilyen formáját.  
 

Az interjúk tanúsága szerint a Magyarországon működő nemzetközi cégek kiemelten figyelik 

a szlovákiai lehetőségeket. (Megjegyzés: Az elmúlt évek folyamán számos cég helyezte át 

pénzügyi központját, székhelyét a szomszédos Szlovákiába a kedvezőbb adózási feltételek 
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miatt (pl. Allianz), megszűntetve ezáltal magyarországi munkahelyeket, és csökkentve az 

adóbázist.) 
 

A 23. számú táblázat az egykulcsos típusú adózás terjedéséről igyekszik rövid áttekintést 

adni: 

 

23. Táblázat: Egykulcsos adórendszerek Európában 

Adókulcs a 

reform előtt (%) 

Adókulcs a 

reform után (%) Ország 
Bevezetés 

éve 
PIT88 CIT89 PIT CIT 

Észtország 1994 16-33 35 21 21 

Litvánia 1995 18-33 29 24 15 

Lettország 1995 10-25 25 25 15 

Oroszország 2001 12-30 35 13 24 

Szerbia 2003 10-20 - 14 10 

Ukrajna 2004 10-40 30 15 25 

Szlovákia 2004 10-38 25 19 19 

Románia 2005 18-40 25 16 16 

Montenegró 2007 16-24 15-20 15 9 

Macedónia 2007 15-24 15 10 10 

Csehország 2008 12-32 24 15 21 

Bulgária 2008 10-24 15 10 10 

Albánia 2008 - 20 10 10 

Forrás: ICEG European Center: News of The Month, October 2007 

 

A legnagyobb arányban a hollandiai érdekeltségű vállalatok értékelték pozitívan az 

egykulcsos jellegű adózást, és 75 százalékuk szerint az ilyen típusú adózás bevezetése előnyös 

lenne Magyarország számára. A mintában szereplő társaságok közül a nagyobb 

foglalkoztatotti létszámú cégek szignifikánsan nagyobb arányban értékelték pozitívan az 

egykulcsos adózást. Mint minden adóintézkedésnek, az egykulcsos jellegű adóztatásnak is 

lennének társadalmi és szociális hatásai90, és igyekeztem megismerni a mintában szereplő 

vállalatok ezzel összefüggő elképzeléseit. A minta vállalatainak 67,9 százaléka szerint az 

egykulcsos típusú adózás bevezetése a „társadalmi igazságosság” szempontjából vizsgálva 

                                                 
88 PIT = Personal Income Tax (személyi jövedelemadó) 
89 CIT = Corporate Income Tax (vállalkozói jövedelemadó, társasági adó) 
90 Az egykulcsos szja például jellemzően az szja kedvezmények rendszerének megnyirbálásával jár együtt. 
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negatív hatású lenne. Az ausztriai anyavállalatú társaságok kiemelkedően nagy része, 88,2 

százaléka vélekedett úgy, hogy az egykulcsos típusú adózás negatívan befolyásolná a 

társadalmi közteherviselési viszonyokat.91 

 

A közteherviselési viszonyokra erőteljesen hat az is, ha egy Magyarországon tevékenykedő 

vállalat külföldre viszi az adóalapját. Napjaink mobil világában az adóalanyok egy köre már 

nem hagyja magából „kisajtolni” az adót, és legális lehetőségek sora könnyíti 

adóoptimalizálásukat világszerte. A nemzetközi szintű adótervezésnél népszerű az offshore 

társaság bevonása az adóalap kimutatásba. Az offshore társaságok a cégbejegyzés országában 

nem folytatnak tényleges gazdasági tevékenységet, csupán adózási előnyök miatt kerülnek 

bejegyzésre jellemzően nagyon alacsony adózású területeken (adóparadicsomokban). Egyes 

becslések szerint Magyarországon 2.100 működő vállalkozás mögött áll olyan társaság, amely 

székhelye alapján offshore jellegűnek tekinthető.92 Más becslések ennek több mint duplájára 

teszik a Magyarországon működő társaságok offshore érdekeltségeinek a számát.93 Évente 

130 ezer offshore céget jegyeztetnek be a világban, és a magyarok évi 300-400 offshore céget 

alapítanak.94  

Szerettem volna megtudni, hogy az adótervezés mennyire épül bele a minta vállalatainak 

pénzügyi tervezésébe, valamint mekkora arányban vannak a válaszadó cégeknek offshore 

kapcsolatai, és melyik kedvező adózású területeket preferálják?  

A válaszok alapján azt tudtam megállapítani, hogy a megkérdezett társaságok 78,6 százaléka 

készít adótervet. Ezen belül 21,6 százalékuk önálló módon, ugyanakkor 78,4 százalékuk a 

költségterven belül. A mintában szereplő vállalatoknak 34,8 százaléka szerint a saját 

tevékenységi területén működő társaságok felhasználnak offshore vállalkozást adózási 

előnyök eléréséhez. A megkérdezett vállalkozások 26,6 százaléka saját maga is üzleti 

tranzakciókat folytat offshore céggel/cégekkel. Az ausztriai érdekeltségű vállalkozások 47 

százaléka, a németországi érdekeltségű cégek 17,1, a hollandiai anyavállalatú társaságok 12,5 

százaléka, az amerikai érdekeltségű vállalatoknak 20,0 százaléka, és az egyéb érdekeltségű 

vállalkozások 29,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy üzleti kapcsolatban áll offshore 

                                                 
91 Ez összhangban van az ausztriai kutatásom során kapott válaszokkal, lásd később. 
92 Ciprus a sztár - Hány offshore cég működik Magyarországon?, 
http://www.vg.hu/vallalatok/vg_online/vallalatok_-_belfold/090706_opten_279830, 2009-10-29 
93 Pénzcentrum.hu: http://www.penzcentrum.hu/cikk/1019965/1/pesten_menobb_az_offshore-
ozas_mint_videken, 2009-10-30 
94 Újlengyel, az adóparadicsom, 2008.02.24., http://www.reggel.hu/index.php?apps=cikk&cikk=123896, 2009-
11-06 



 95

vállalkozással/okkal. A mintában szereplő vállalatok körében elsősorban az európai 

helyszínek népszerűek. A legtöbbször kiemelt európai államok illetve területek Svájc, Ciprus, 

Liechtenstein, Luxemburg, Monaco és San Marino voltak, ugyanakkor a Nagy-Britannián 

belül különleges státusú Brit Virgin-szigetek, az egyesült államokbeli Delaware tagállam, és 

ázsiai állam is előfordultak a válaszok között.95 

A vizsgálatba bevont társaságok esetében az árbevétel és az offshore részvétel között pozitív 

kapcsolatot fedeztem fel. Minél magasabb volt a vállalatok árbevétele, annál nagyobb arányú 

volt az offshore részvétel. 

 

24. Táblázat: Árbevétel szerint az offshore kapcsolattal rendelkező vállalatok aránya a mintában szereplő 
összes társasághoz képest 

Az offshore kapcsolattal rendelkező vállalatok 
aránya a mintában szereplő összes társasághoz 

képest 

 

26,6%  

Árbevétel szerint az offshore kapcsolattal rendelkező vállalatok aránya a mintában szereplő 

összes társasághoz képest 

150-300 millió Ft  1,79%  

300–500 millió Ft  2,68%  

500–800 millió Ft  4,46%  

800 millió Ft felett 16,96% 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 
 

A magyar jogszabály az offshore vállalkozásokat ellenőrzött külföldi társaságnak (controlled 

foreign company) nevesíti, és ennek minősül a külföldi személy vagy külföldi illetőségű, ha  

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti belföldi 

illetőségű magánszemély legalább 10 százalékos részesedéssel rendelkezik benne, és 

 az adóévben fizetett (fizetendő) társasági adónak megfelelő adó és az adóalap 

hányadosa, vagy ha az adóalap negatív, akkor a jogszabályok által előírt adómérték 

nem éri el a magyar társasági adó kétharmadát (a 2010. évtől 12,66 százalékot). 

                                                 
95 Egy 2009. évi felmérés alapján Magyarországon 2.100 működő vállalkozás mögött áll olyan cég, amely 
székhelye alapján offshore jellegűnek tekinthető. Az érintett magyar társaságok harmada ingatlanforgalmazó 
cég, és a tevékenység szerint kiemelkedik még a termelés, a nagykereskedelem, az általános tanácsadás, a 
kiskereskedelem, valamint az adótanácsadás., Bővebben lásd: http://nol.hu/lap/gazdasag/20090706-ciprusi-
magyar_offshore_frigy, 2009-07-08 
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Nem minősül a külföldi személy ellenőrzött külföldi vállalkozásnak, ha az illetősége olyan 

országban van, amely tagja az Európai Uniónak vagy az OECD-nek, vagy amely állammal 

Magyarországnak kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezménye van a jövedelem, és 

vagyonadók területén feltéve, hogy a külföldi személy az illetősége szerinti államban valódi 

gazdasági jelenléttel bír, azaz bevételeinek több, mint 50 százaléka származik termelő, 

feldolgozó, szolgáltató, mezőgazdasági vagy kereskedelmi tevékenységből. Továbbá nem 

minősül a külföldi személy ellenőrzött külföldi vállalkozásnak, ha az adóév első napján már 

legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozása az adóév 

minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik benne.96 

A mintában szereplő vállalkozások 82,1 százaléka gondolta úgy a válaszadáskor, hogy a 

magyarországi adórendszer nem minősíthető versenyképesnek.   

A társaságok leginkább az alábbiakat jelölték indoklásként: 

 az adórendszer bonyolult,  

 túl sok adófajtát tartalmaz,  

 gyakran változik - akár év közben is -,  

 emiatt összességében véve nehezen tervezhető.  

 

A legtöbb vállalkozás, a minta vállalatainak 87,5 százaléka, az adókötelezettségeinek 

teljesítéséhez - ide tartozik többek között az adózással kapcsolatos adminisztrációs 

feladatainak teljesítése, az adóbevallás és befizetés - kénytelen teljes egészében külső 

könyvelőcég szolgáltatásait igénybe venni.  Ezt azzal indokolták a válaszadók, hogy az 

adózásra szakosodott vállalkozások naprakész tudással felvértezve teljesítik a megbízóik 

adózási kötelezettségeit, amelyet a megbízó cégek saját maguk nem tudnának hatékonyan 

megoldani. A megkérdezett vállalkozások 34,8 százalékának a megbízott könyvelőcég mellett 

saját alkalmazottja/ai is besegít/enek az adózáshoz kapcsolódó feladatok teljesítésébe. A saját 

alkalmazott/ak feladata főként az analitikák vezetéséhez kapcsolódik.  

A válaszadó társaságok közül a magyar adópolitikával elégedetlen cégek leginkább a 

koncepciót hiányolták a hazai adópolitikából. A mintában szereplő vállalatok véleménye 

alapján az állapítható meg, hogy az adórendszer stabilitása, kiszámíthatósága és 

tervezhetősége a vállalkozások alapvető elvárása lenne. Úgy tűnik a gyakori jogszabály 

                                                 
96 Részletesen lásd: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11.) 
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változtatásokat a cégek még károsabbnak ítélik, mint magát a bonyolult adórendszert. Az 

elégedetlen cégek a vállalatokat terhelő különadót 89,8 százalékban negatívan értékelték, és 

egyöntetűen a munkáltatói járulékfizetési kötelezettségek jelentős mértékű csökkentését 

javasolták. Többen problémaként jelölték a természetbeni juttatások magas adóját. A 

válaszadók egy része negatívan értékelte a „Lex Audira” hivatkozva a befektetői alkukat is.  

Az adóadminisztráció könnyítését, a bevallási rendszer egyszerűsítését, és a hozzájuk 

kapcsolódó ügyintézés hatékonyságának javítását célzó javaslatok közül kitűnik a 

vállalkozások és az APEH közötti kapcsolat jobbításának az igénye is.  

Amikor a mintában szereplő vállalkozások az adórendszerről nyilatkoztak, automatikusan 

figyelembe vették a helyi adókat is. A válaszok alapján megállapítható, hogy a helyi adózás 

egyértelműen a helyi iparűzési adó miatt van a társaságok figyelmének középpontjában. Ezt 

az adónemet bírálta, „sokallta” a legtöbb vállalkozás, és egy részük mindent meg is tesz azért, 

hogy elkerülje az ilyen irányú adófizetési kötelezettségét.  

Az internet segítségével nem nehéz rátalálni az iparűzési adó szempontjából offshore 

területnek számító, azaz nem vagy nagyon alacsony kulccsal adóztató települések listájára.97 

Némely esetben az ingatlanhirdetésekbe is bekerül, ha egy község iparűzési adó alól mentes.98 

Például az 1.700 lelkes pest megyei Újlengyel településen nem vetnek ki iparűzési adót, és 

napjainkra számos nemzetközi vállalat jegyeztetett be ott leányvállalatot. Néhány példa a 

teljesség igénye nélkül: Az ismertebbek közül a számítástechnikai eszközöket gyártó Hewlett-

Packard, a General Electric, számos kevésbé ismert cég, amelyek zöme olajfúrótornyokat 

üzemeltet (például a Moonlight, vagy a Triton Hungary Kft., amely a Transocean Ltd. nevű 

világcég leányvállalata), de a pénzügyi ágazatból is találhatóak bejegyzett társaságok, mint 

például a Morgan Stanley és a CIB Bank.99 A statisztikák alapján a 2009. évben a krízis 

hatására a kisebb iparűzési adómértéket vagy adómentességet kereső társaságok az országon 

belül erőteljesebb vándorlásba kezdtek.100 

Összességében véve megállapítható, hogy a jellegzetesen magyar adónemek, mint a különadó, 

vagy az iparűzési adó, nem elfogadottak a nemzetközi vállalatok körében, és nem illenek bele 

                                                 
97 Lásd például: Microsoft/Kisvállalati portál: Ingyenes települések, Ahol nem kell adót fizetni: 
http://www.microsoft.com/hun/kisvallalat/articles/0612_ahol_nem_kell_adot_fizetni.mspx, 2009-11-06 
98 Lásd például: http://www.ingatlandepo.com/index.php?page=ingatlan&id=20024, „Budapesttől 40km-re,az 
M5-ös autópályától 5 percre Újlengyelben egy 300N-öles összközműves építési telek eladó.A község iparűzési 
adó mentes!”2009-11-06 
99 http://www.reggel.hu/index.php?apps=cikk&cikk=123896, 2009-11-06 
100 Vg-online: Cégvándorlás kezdődött az iparűzési adó miatt, http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/cegvandorlas-
kezdodott-az-iparuzesi-ado-miatt-295427, 2009-11-06 
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a nemzetközi társaságok „adóvilágába”. Ha a nemzetközi cégeken múlna, ezt a két adónemet 

mielőbb eltörölnék101, és a maguk részéről igyekeznek minimalizálni ezirányú adófizetési 

kötelezettségüket. 

 

A mintát alkotó társaságoknak 17,9 százaléka versenyképesnek tartotta a magyar adópolitikát 

a válaszadáskor, melyet az alábbiakkal indokoltak:  

 A nyugat-európai országok adóterhelési szintjéhez viszonyítva alacsonyabb az 

adóteher Magyarországon,  

 a közép-kelet-európai országokhoz képest nincs lényeges különbség az adóterhelés 

tekintetében.  

Tehát a válaszadó társaságok kisebb része szerint a vállalkozások adóterhelése 

Magyarországon Európai Uniós összehasonlításban versenyképesnek mondható. 

 

A mintában szereplő vállalatok kis része szerint Magyarországon az adóelkerülési lehetőségek 

miatt nem igazán számít a társasági adóteher szintje, mivel az egyik válaszadót idézve „nem 

nehéz az adóalap kimenekítése”. A válaszok alapján a vállalati adóterhelést azért „hagyja 

figyelmen kívül” a minta cégeinek egy része, mivel szintén egyik válaszadómtól idézve „a 

nemzetközi vállalatok az adóteher minimalizálását európai és világszinten végzik, ahol a 

magyarországi adók csak egy tényezőt jelentenek a sok közül”.  

 

Azon cégek között, amelyek összességében véve pozitívan értékelték a magyar adópolitikát, 

általános volt az a vélekedés, hogy a magyarországi adórendszer alapjaiban véve jónak 

minősíthető, ugyanakkor az élőmunkának a munkáltatóra jutó terhét ezek a vállalkozások is 

csökkentenék.         

 

A magyar gazdaság fejlődése, és a külgazdasági egyensúly szempontjából kiemelkedő 

jelentősége van a nemzetközi vállalatok nyereség hazautalásának. A Magyar Nemzeti Bank 

adatai alapján a 2007. és 2008. években 8 milliárd eurót meghaladó (mintegy 1.046,3 milliárd, 

illetve 983,48 milliárd forint) értékű volt a profit repatriálás Magyarországról. (MNB 2010)  

                                                 
101 A 4 százalékos különadó fizetési kötelezettség a 2010. évtől megszűnt. A 2009. évben 16 százalékpontos 
társasági nyereségadó a 2010. évtől 19 százalékpontra emelkedett.  
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Mivel a Magyarországon tevékenységet folytató nemzetközi cégek nyeresége a gazdasági 

krízis hatására feltehetően apadni fog, a profit hazautalás értéke a 2009. évben várhatóan 

csökkenni fog a 2007. és 2008. évekhez képest. Ugyanakkor a külföldi anyacégeknek is 

pénzforrásra van szükségük, ezért feltételezhető az is, hogy a megtermelt nyereséget a 

korábbinál nagyobb arányban küldetik haza a közép-kelet-európai leányvállalataikkal, 

melyből következően csökken majd a Magyarországon újrabefektetett nyereség értéke. Erre 

utaló jelek már vannak. (lásd korábban: Pénzügyminisztérium 2009a:22,24) A magyar 

gazdaság számára a minél kisebb mértékű repatriálás, azaz a minél nagyobb reinvesztíció 

volna előnyös, ám a végső mérleget csak a jövőbeni statisztikák alapján fogjuk megismerni. 

 

A mintában szereplő vállalkozások újrabefektetési politikája az alábbiak szerint alakult a 

megkérdezés időszakában: A válaszadók 34,8 százaléka nyilatkozott úgy az interjú 

készítésekor, hogy társasága a megtermelt nyereséget magyarországi fejlesztésre, illetve 

beruházásba forgatja vissza. Kiemelkedő volt két ország vállalatainak az újrabefektetési 

tevékenysége: a mintába került ausztriai vállalatok 52,9, az amerikai érdekeltségű 

vállalkozások 60 százaléka forgatta vissza profitját. Az osztrák érdekeltségű vállalatok 

esetében ennek hátterében feltehetően az áll, hogy a magyar részlegük földrajzilag közel 

található az anyavállalathoz, és az itteni érdekeltségük erősítése hosszú távú stratégiájuknak 

része. Az amerikai anyavállalatú cégeket is feltehetően a stratégiai szemlélet motiválta.    

Ugyanakkor a mintámban az volt a jellemzőbb, hogy a nemzetközi vállalat a profitját 

hazautalta. A válaszadó társaságoknak 65,2 százaléka repatriálta a nyereségét, illetve annak 

egy részét. A legnagyobb arányban a hollandiai érdekeltségű vállalatok utalták külföldre a 

nálunk megtermelt nyereségüket: a cégek 50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 100 

százalékban repatriálta a Magyarországon megtermelt profitját.  

 

A magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének, illetve a fejlődési pályára való visszaállásnak 

egyik mozgatórugója lehet a nemzetközi vállalatok reinvesztíciójának élénkítése. Ehhez a 

jelenlegi világgazdasági körülmények között a befektetők részére komoly és hosszú távú 

előnyöket szükséges kínálnia Magyarországnak. Az adópolitika eszköztára is felhasználható 

ösztönzőként, például az újrabefektetett nyereség adómentessé tétele révén, de ez csak a többi 

befektetési tényező (megfelelő munkaerő, infrastruktúra, stb.) szinergiájával lehet sikeres.                               
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Az elméleti részben számos alkalommal hivatkozott, az egyes országokat rangsoroló 

versenyképességi listákról a mintában szereplő valamennyi vállalat hallott, olvasott. A 

válaszadók 85,7 százaléka gondolta úgy, hogy ezek a versenyképességi rangsorok (pl. IMD, 

Világbank) befolyásolják egy ország, mint potenciális telephely megítélését. Ugyanakkor 

általánosságban elmondható, hogy a minta vállalatai nem fogadták el fenntartások nélkül 

ezeket a rangsorokat, azonban pozitívnak értékelték a rangsorok létezését, mivel a bonyolult 

gazdasági környezetben tájékozódási pontot jelentenek számukra. 

Az adóztatás célja végső soron a jóléti kiadások finanszírozási forrásainak megteremtése, így 

az adópolitika és az állam jóléti funkciója szervesen összekapcsolódnak egymással. A 

mintába került társaságok 71,4 százaléka úgy vélekedett, hogy a jóléti állam funkció 

fenntartásával problémái lesznek a jövőben Magyarországnak. Ezeknek a vállalkozásoknak a 

88,8 százaléka szerint az állami szerepvállalás határainak átgondolása szükséges, és ez 

hatással lesz a magyar adópolitikára is. 66,3 százalékuk azt feltételezte, hogy 5 éven belül 

növekedni fog a magyarországi adóterhelés. 32,5 százalék vélekedett úgy, hogy az adóteher 

emelkedése a vállalkozásokat nem érinti majd hátrányosan, sőt számukra adóteher csökkenést 

eredményezhet, és elenyésző százalék, csupán egy vállalat gondolta úgy, hogy a háztartások is 

profitálhatnak az adóteher változtatási folyamatból.  

 

A kutatás legfontosabb megállapításai a magyar adópolitikára vonatkozóan az alábbiak: 

Kiinduló hipotéziseim közül az első kettő az alábbi volt:  

H1: A magyarországi vállalati adóteher növekedése az elmúlt évek során (a 2006. évtől) 

ellentétes a nemzetközi, és közép-kelet-európai trendekkel, amely miatt Magyarország a 

közép-kelet-európai adóversenyben lemaradt.  

H2: Ha H1 hipotézis igaznak bizonyul, Magyarországon versenyképességet szolgáló 

adóreformra volna szükség. 

Magyarország adóversenybeli hátrányára vonatkozó feltételezésemet a vizsgált statisztikák és 

a mintában szereplő vállalatok válaszai is egyértelműen alátámasztották. Az első 

hipotézisemet ezek alapján bizonyítottnak fogadom el. Mivel az első hipotézis bizonyítást 

nyert, a második hipotézist is elfogadom. Kiegészítésként tehető még néhány megállapítás a 

versenyképességet szolgáló adóreformra vonatkozóan: A nemzetközi vállalatok részéről a 

legfőbb igény a kiszámítható, tervezhető, előrelátható, azaz jogbiztonságot hordozó 

adópolitika lenne. A cégek támogatnák az adórendszer egyszerűsítését, az adónemek 
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számának csökkentését, esetlegesen néhány adónem összevonását. A válaszadó társaságok 

nyilatkozatai alapján a gazdálkodó szervezetek adópolitikáról való véleményének 

kialakításánál az adókulcsok mértéke csupán másodlagos szempontú, mivel az 

adómentességek jelentik a legnagyobb vonzerőt egy-egy székhely, telephely kialakításánál. 

Ugyanakkor a feltűnően kedvező adókulcsok ráirányítják a figyelmet egy-egy országra. A 

világgazdasági krízis még inkább előtérbe helyezi az adóoptimalizálást segítő megoldásokat. 

A mintámban szereplő vállalatok adatai és válaszai alapján a nemzetközi cégek tudatosan 

alkalmazzák az országon belüli (lásd iparűzési adó), és országhatáron túlnyúló adótervezési 

lehetőségeket (lásd offshore). 

 

A 19. században gróf Széchenyi István idegen országok intézményeinek tanulmányozása után 

importálta a magyar gazdaság későbbi fejlődéséhez elengedhetetlen intézmények 

megalapításának gondolatát. A fejlődéshez és előre haladáshoz azóta is szükséges a gazdasági 

környezetünk tanulmányozása. Úgy vélem, hogy a versenyképes adópolitika kialakításában 

akkor lehet egy ország sikeres, ha saját adórendszerének formálása előtt áttekinti a 

környezetében lévő országok adórendszerét. A dolgozatom következő egységében a 

szomszédos Ausztria adópolitikájának főbb jellemzőit ismertetem, majd egy interjúkra épülő 

kutatás eredményeit mutatom be azzal a céllal, hogy később összehasonlítást végezzek a 

magyar adópolitikával. Jogos lehet a kérdés, vajon miért Ausztriára esett a választásom a 

szomszédos államok közül? Ausztria adórendszere, mint majd később láthatjuk, világszinten 

is versenyképesnek mondható, és egy nálunk fejlettebb, akár mintaként is szolgálható ország 

példáját szerettem volna kiragadni.  

 

7. Adórendszer Ausztriában 
 

Mielőtt rátérnék az osztrák adópolitikára, áttekintem Ausztria és Magyarország gazdasági 

kapcsolatainak főbb jellemzőit. A viszonylag szoros osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok 

még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéről eredeztethetőek, ám a munkamegosztás az akkori 

állapotokhoz képest jelentősen megváltozott. Már nem Magyarország Ausztria „éléskamrája”, 

hanem Magyarország az osztrák mezőgazdaság egyik felvevőpiaca. A következőkben az 

elmúlt 4 év tükrében mutatom be a két ország gazdaságának összefonódásait. 
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7. 1. Ausztria gazdasága, osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok102 
 

Az osztrák gazdaság Európai Uniós összehasonlításban a jól teljesítő országok közé tartozik. 

A gazdaság fejlettsége a szociális juttatások viszonylag kiterjedt hálózatával párosul, emellett 

az infláció viszonylag alacsony103, és a munkanélküliségi ráta104 szintén az egyik legkisebb az 

Európai Unióban. A kedvező gazdasági helyzetet tükrözik többek között az osztrák közvetlen 

külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó statisztikák is. Ausztria kedvező földrajzi 

elhelyezkedése révén összeköti a „régi” Európai Uniós piacokat Kelet- és Dél-Európával. A 

2009. évben már több, mint ezer nemzetközi vállalat koordinálta kelet-európai tevékenységét 

Ausztriából, és négyszáz nemzetközi konszern rendezte be itt közép-kelet-európai központját. 

(ITDH 2009c) A 25. számú táblázat alapján megállapítható, hogy az elmúlt évek 

viszonylatában az ország működőtőke exportja folyamatosan meghaladta a működőtőke 

importját. 

25. Táblázat: Ausztria működőtőke importja és exportja, 2006-2008, Mrd euró 

Megnevezés 2006. év2007. év2008. év 2009. év  

1. 

negyedév 

Közvetlen külföldi működőtőke-import (flow)6,32 21,62 9,25 2,18 

Közvetlen működőtőke-export (flow) 10,9 24,39 19,26 3,02 

Forrás: Österreichische Nationalbank (2009) 
 

Az elmúlt években az Ausztriába áramló külföldi tőke több mint 80 százaléka az Európai 

Unióból érkezett, amelyen belül mintegy 80 százalék az euró zónából, és jellemző a német 

tőke dominanciája. A kihelyezett osztrák tőke elsősorban a közép- és kelet-európai 

országokba irányult. (NFGM 2009) 

Az osztrák gazdasági fejlődés motorja a vizsgált években az export volt, amelynek 

növekedését elsősorban az Európai Uniós tagállamok - mindenekelőtt Németország105 - és az 

ázsiai fejlődő államok kedvező konjunkturális helyzete segítette. Az ország exportjának 

mintegy 72 százalékát, importjának pedig 74 százalékát az Európai Unió tagállamaival 
                                                 
102 A fejezet az MNB, KSH, Österreichische Nationalbank, és Statistik Austria rendelkezésre álló adatai alapján 
készült. 
103 A 2007. évben 2,2, a 2008. évben 3,2 százalék., Statistik Austria,  
http://www.statistik.at/web_en/statistics/Prices/consumer_price_index_cpi_hcpi/index.html, 2009-11-14 
104 A 2008. évben 3,8 százalék, a 2009. év első két negyedévének átlagában 4,65 százalék (ILO definíció 
szerint)., Statistik Austria, 
http://www.statistik.at/web_en/statistics/labour_market/unemployed_looking_for_work/index.html, 2009-11-14 
105 A magyar gazdaság növekedése szintén exportvezérelt, és német gazdasági konjunktúrán alapuló volt az 
elmúlt években. 
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bonyolítja le. Ausztria legfontosabb külkereskedelmi partnere Németország, valamint 

Olaszország, az Egyesült Államok, Franciaország és Svájc. A közép-kelet-európai országok 

részaránya az osztrák külkereskedelemben az elmúlt években emelkedett. Jelentős bővülés 

volt tapasztalható a 2004. és 2007. években csatlakozott Európai Uniós tagállamokkal 

folytatott kereskedelemben, és növekedett a kereskedelem Észak-Amerikával, az unión belül 

Németországgal és Franciaországgal. Dinamikusan bővült a Kínába, Japánba, valamint az 

Oroszországba irányuló kivitel. Az osztrák exportnövekedés hordozói a gépipari termékek és 

gépjárművek, valamint a fogyasztási cikkek és élelmiszerek voltak. A nemzetközi pénzügyi 

válság azonban az osztrák reálgazdaságba is begyűrűzött, és hatása érezhetővé vált az export 

mennyiségén is, amely a 2008. év második félévétől kezdődően csökkenést mutat.106  
 

A statisztikai adatok tükrében Ausztria számára a 7. legfontosabb külkereskedelmi partner 

Magyarország. Kiemelkedő az osztrák élelmiszeripari behozatalunk, amely a 2008. évben 

több mint 30 százalékkal növekedett. A gépek és gépi berendezések importja is jelentős, de 

mértéke ingadozó a Magyarországon letelepedett nemzetközi vállalatok aktuális termelési és 

beruházási politikájának függvényében. Az osztrák-magyar közvetlen külföldi tőkebefektetés 

kapcsolatok főbb adatait a 26. számú táblázat összesíti. 
 

26. Táblázat: Működőtőke befektetések Magyarország és Ausztria viszonylatában, 2004-2007, Millió euró 

Megnevezés 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 

Osztrák működőtőke-befektetés Magyarországon  239,1 610,8  749,3   1 848,4  

Osztrák működőtőke-állomány Magyarországon  4 593,5 5 183,6 6 215,5 7 793,2 

Magyar működőtőke-befektetés Ausztriában 36,2 18,6 11,2 31,1 

Magyar működőtőke-állomány Ausztriában 16,3 18,5 17,7 71,1 

Forrás: MNB 2010 

 

Az ausztriai működőtőke befektetések volumene Magyarország Európai Uniós csatlakozása 

után jelentősen megugrott, és a vizsgált időszakban107 folyamatos növekedést mutatott. A 

Magyarországon nyilvántartott körülbelül 26.000 nemzetközi vállalat több mint 20 százaléka 

ausztriai (5.200). (NFGM 2009) A Magyarországon befektetett összes osztrák érdekeltségű 

működőtőke állománya a 2007. évben 7,7932 milliárd eurót tett ki, amely a hazánkban 

befektetett külföldi tőke 13 százaléka volt, és ezzel a Magyarországon befektető országok 

rangsorában Németország és Hollandia után Ausztria állt a harmadik helyen. (MNB 2010)   

                                                 
106 Statistik Austria, Österreichische Nationalbank 
107 Erre az időszakra vonatkozóan álltak rendelkezésre adatok. 
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A kétoldalú kapcsolatokat Magyarország nézőpontjából vizsgálva megállapítható, hogy 

Magyarország külkereskedelmének 5,5 százaléka bonyolódik Ausztriával. Összforgalom 

tekintetében Ausztria hazánk külkereskedelmi partnereinek sorában a harmadik, exportban a 

negyedik, importban a harmadik helyen áll. Ugyanakkor egy főre vetítve Magyarország 

legfontosabb export felvevő piaca Ausztria. A magyar export domináns termékcsoportjai a 

gépek, gépi berendezések és a feldolgozott termékek. Ezek tehát alapvetően a nemzetközi 

vállalatok termékei, és nem a tipikusan magyar termékekhez tartoznak. Az utóbbi években a 

korábbi visszaesés után újra növekedésnek indult az élelmiszer termékek exportja, ezen belül 

elsősorban a húsáruk, konzervek, mélyhűtött termékek, és a bor kivitele. (NFGM 2009) 

A magyarországi működőtőke kivitelt vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt években 

egyre nőtt a magyar érdekeltségű társaságok száma Ausztriában: míg a 2001. évben 

mindössze 13, a 2008. évben már 64 cég telepedett le ott, így a 2009. évben már összesen 523 

magyar vállalkozás működött nyugati szomszédunknál. (ITDH 2009c) 

A nemzetközi pénzügyi válság reálgazdaságba való begyűrűzésének következtében a 2008. év 

utolsó negyedévében a bilaterális kereskedelem és a működőtőke áramlás is fokozatos 

csökkenésnek indult. 

 

Összegezve Magyarország és Ausztria bilaterális kapcsolataira vonatkozó rövid elemzésemet, 

azt a következtetést vonnám le, hogy a két ország stratégiai fontosságú gazdasági partner 

egymás számára. Úgy látom, hogy Ausztriának a Magyarország felé irányuló exportból, 

Magyarországnak pedig a munkahelyteremtő osztrák működőtőke befektetésekből származik 

elsősorban előnye. 

 

7. 2. Adórendszer Ausztriában 
 

7. 2. 1. Főbb adónemek Ausztriában 

Az alábbi fejezetben az osztrák adórendszer főbb jellemzőit igyekeztem bemutatni. Ausztria 

adórendszere klasszikus európai adórendszer, amelyben a főbb adónemek - hasonlóan a 

magyar adórendszerhez - a személyi jövedelemadó (Einkommensteuer illetve Lohnsteuer), a 

társasági nyereségadó (Körperschaftsteuer) és az általános forgalmi adó (Umsatzsteuer).  
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Munkámban nincs lehetőség valamennyi osztrák adónem részletes vizsgálatára, és a dolgozat 

célja alapvetően nem is ez. Elsősorban a főbb adónemek jellemzőire koncentráltam, és 

közülük azokat emeltem ki, amelyek befolyásolhatják a vállalkozások beruházási döntéseit, és 

az Ausztriában való működés költségeit. Ezek alapján a következő adónemeket tárgyaltam 

részletesebben: társasági nyereségadó, társadalombiztosítási járulékok, kommunális adó, és 

érintőlegesen bemutattam a személyi jövedelemadózás főbb jellemzőit is108. Az általános 

forgalmi adó elemzésére nem tértem ki külön, mivel ez az adónem a leginkább harmonizált az 

Európai Unióban, és áfát érintő változtatások nem történtek az utóbbi adóreformok során.109 

Az ausztriai adóreformok közül a legutóbbi kettőt emeltem ki, melyek közül a 2005. évi volt a 

nagyobb horderejű, míg a 2009. évi inkább „apróbb” változtatásokat eredményezett, 

ugyanakkor ezeket a módosításokat is adóreformként aposztrofálták, legalábbis Ausztriában. 

A továbbiakban a 2005. évi változásokra elfogadom az adóreform szóhasználatot, habár 

adóelméleti szempontokat figyelembe véve nem tekinthető annak, ugyanakkor a 2009. évi 

változtatásokat inkább adómódosításnak nevezem. Mint később látni fogjuk, az egyik 

leggyorsabban reagálók a jelenlegi gazdasági krízisre a fiskális politika eszközével az osztrák 

gazdaságpolitikai döntéshozók, melynek keretein belül az országuk adópolitikáján is 

változtattak. 

 Az osztrák adópolitika versenyképességi szempontú újragondolására a 2004. évi, 

nagyszabású Európai Uniós bővítéssel párhuzamosan került sor. A gazdaság élénkítését 

szolgáló és a versenyképesség növekedését elősegítő adóreformról már évekkel a tényleges 

cselekvést megelőzően szó esett Ausztriában, de a 2004. évi „big bang” bővítés után a közép-

kelet-európai országok kedvezőbb adózási kondíciói halaszthatatlanná tették a konkrét 

lépések megtételét. „Steuer senken heißt Freiheit schenken”, azaz „Az adócsökkentés 

szabadságot ajándékoz.” - így hangzott Ausztriában 2004-ben az adóreformról szóló 

elképzeléseket népszerűsítő marketingkampány jelmondata. Az osztrák adópolitikát az 1980-

as évektől áttekintve a 2005. évi adóreform bizonyult a legjelentősebb adóváltoztatásnak. Az 

osztrák kormány olyan adócsomagot vezetett be, amely következtében ténylegesen adóteher 

csökkentést hajtott végre, és az intézkedéseit nem kompenzálta adóemelésekkel. Az 

adófizetők számára mintegy 3 milliárd euró megtakarítást jelentettek a módosítások.110 A 

                                                 
108 A személyi jövedelemadó ugyan nem sorolható a vállalatot terhelő adó illetve adó jellegű fizetési 
kötelezettségek közé, viszont úgy vélem, hogy fontos információt nyújt egy adórendszerről, és az elkölthető 
jövedelmekre gyakorolt hatása miatt is releváns lehet. 
109 Az osztrák ÁFA törvény az EU szabályokhoz igazodik, az általános adókulcs 20 százalékpont, a csökkentett 
10 százalékpont. (UStG 1994) 
110 Korábbi adóreformok és eredményeik (megtakarítási hatás):  

 1989 (Lacina): 0,8 Mrd € 
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GDP arányos adóterhelés a 2001. évi 44,8 százalékról a 2005. évre 42,3 százalékpontra 

csökkent. (Grasser - Frinz 2005 és Statistik Austria) 

 

A következőkben a vállalati adóterhelésre fókuszálva mutatom be Ausztria adórendszerének 

főbb jellemzőit.  

21. ábra: Az ausztriai vállalkozások által fizetendő adónemek alakulása, darab, 2009. év 
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Forrás: World Bank Doing Business non-indicator data, 2009 

 

A 21. számú ábra szemlélteti, hogy a vállalkozásokat terhelő adó illetve adójellegű fizetési 

kötelezettségek száma Ausztriában körülbelül 16.111  

 

7. 2. 2. A társasági adó 

A 2005. évi adóreform keretében a 2004. évben még 34 százalékos társasági nyereségadó 

kulcsot 25 százalékra csökkentették. A Bécsi Gazdaságkutató Intézet egy 2004. évi 

tanulmánya kiemelte, hogy ez tulajdonképpen reakció volt az akkor csatlakozott közép-kelet 

európai országok társasági nyereséget terhelő alacsony adókulcsaira. (Breuss - 

Schratzenstaller 2004) A társasági nyereségadózáshoz kapcsolódó szintén a 2005. évi 

adóreformhoz köthető módosítás volt, hogy a 2005. évtől úgynevezett csoportos adózási 

lehetőséggel élhetnek a vállalatok, ha erre előzetesen engedélyt kérnek az adóhatóságtól. A 

csoportos adózás a konszernek egészére alkalmazható adózási módszer, amelynek jelentős 

                                                                                                                                                         
 1994 (Lacina): 1,2 Mrd € 
 2000 (Edlinger): 1,2 Mrd € 

https://www.oevpklub.at/download/pdf/Steuerreform.pdf (2005) 
111 Nem feltétlenül mindegyik terheli a társaságot. 
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előnye, hogy a veszteségek elszámolhatóak a tőketársaságok között abban az esetben, ha az 

Ausztriában illetőséggel rendelkező anyavállalat pénzügyi, gazdasági és irányítási 

szempontból közvetlen befolyást gyakorol a leányvállalatokra. Ez a lehetőség nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy napjainkra számos nemzetközi konszern rendezte be Ausztriában a 

központját. A csoportos adózáshoz az érintett társaságoknak az alábbi feltételeket szükséges 

teljesítenie: 

 A gazdasági év elején az anyavállalat birtokolja a leányvállalat alap-, illetve 

törzstőkéjének legalább 50 százalékát, és többségi szavazati jogot biztosító 

részesedése van. 

 Az érintett társaságoknak nyilatkozatot kell tenniük a csoportos 

adóalanyiságról az adóhatóság felé. 

 Az anyavállalatnak a leányvállalatban való részesedését minimum 3 évig meg 

kell tartania.112 

A leányvállalatnak, mint alárendelt társaságnak nincs lehetősége saját döntésre az eredmény 

megállapítást illetően, hanem a két társaság között létezik egy úgynevezett eredményátadási 

megállapodás, amely alapján az alárendelt társaság adójogi nyereségét vagy veszteségét a 

fölérendelt társaság adóalapjába számítják bele. Ezzel a módszerrel csökkenthető egyéb 

manipulációk alkalmazásának az esélye is, mivel nincs szükség veszteséges vállalkozások 

megvásárlására és beolvasztására, ugyanis a jogi szabályozás teremti meg a lehetőséget az 

eredménycsökkentés gyakorlati megvalósítására. A csoportos adózási mód jól használható a 

vállalatok által fizetendő nyereségadó összegének mérséklésére, és ezáltal bevezetése 

Ausztria adóverseny képességét jelentős mértékben erősítő intézkedés.  

Ausztriában a társasági nyereségadó alapja a nyereség, amely az a bevétel, ami minden a 

nyereség eléréséhez szükséges kiadás levonását követően megmarad. Az Ausztriában leírható 

költségeknél vannak bizonyos korlátozások, de ezek nem olyan szigorúak, mint 

Magyarországon. 

A hitelintézeteknek külön adózás előtti eredményt csökkentő tételeket biztosít az osztrák 

társaságiadó törvény.113 

Ausztriában a társasági formához és a cég tevékenységi köréhez kapcsolódóan határoznak 

meg minimális társasági adófizetési kötelezettséget, és ezt az adót „minimál adónak” 

nevezik114. A minimális fizetendő társasági adó összege az alaptőke illetve törzstőke 5 

                                                 
112 Körperschaftsteuergesetz 1988 (továbbiakban KStG), §9. 
113 § 11 KStG 
114 Mindeststeuer 
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százaléka, amely Kft. (GmbH, azaz Gesellschaft mit beschränkter Haftung) esetében 1.750 

euró, Rt. (AG, azaz Aktiengesellschaft) esetében 3.500 euró évente115. A minimum 

adófizetési kötelezettség hitelintézetek és biztosítótársaságok esetében magasabb mértékű, 

5.452 euró évente.116 A törvény a cégalapítás elősegítése érdekében az alapítás évében kisebb 

adóterhet ír elő minden vállalat számára (1.092 euró)117. A megfelelő mértékű minimál adó 

megfizetése a veszteséges évben is kötelező az érintett társaságok számára. Abban az esetben, 

ha a számított társasági adó az adott évre ténylegesen kevesebb, mint a befizetendő kötelező 

minimál adó, lehetőség van a különbözetnek a következő évek társasági adófizetési 

kötelezettségével szemben történő elszámolására (vagyis beszámítható a későbbi nyereséges 

időszakban, és az akkori társasági adóterhet csökkentheti). A veszteséges évben fizetett 

minimál adó szintén levonható a következő évek társasági adójának összegéből. Abban az 

esetben, ha a társaságok az adózott nyereséget a tagoknak ki szeretnék fizetni, akkor ez után 

az osztalék után további 25 százalék osztalékadó fizetendő. 

Az osztrák társasági adójogban kedvezőnek tartom a nemzetközi részesedésekhez kapcsolódó 

kedvezmény szabályát, amely a külföldi tőketársaságokban tartott részesedésekből származó 

jövedelmekre érvényes. E szerint az ausztriai holding cégnek adómentessége keletkezik, ha az 

adóalany a külföldi vállalatban (mely osztrák tőketársasághoz hasonló vagy a megfelelő EU 

irányelv szerint társaságnak118 minősül) igazolhatóan legalább 1 éve megszakítás nélkül 

minimum 10 százalékos részesedéssel rendelkezik. Az ilyen társaságtól származó jövedelmek 

adómentesek lesznek Ausztriában.119 A részesedésekből származó jövedelmeket tekintve az 

osztrák tőketársaságoknak más belföldi tőketársaságban valamint szövetkezetekben tartott 

részesedéséből származó nyereség részesedése (kapott osztalék, stb.) általánosan adómentes.  

 

Összességében véve az Ausztriában működő gazdálkodó szervezeteknek az effektív társasági 

adóterhelése alacsonyabb az osztrák társasági adótörvényben meghatározott 25 

százalékpontnál. Egy 2008. évi tanulmány alapján a nemzetközi konszernek csupán 17,2 

százalékpontnak, a hitelintézetek pedig mindössze 7,4 százalékpontnak megfelelő társasági 

adót fizetnek nyereségük után. Az ATX-vállalatok120 effektív adóterhét pedig 20,5 

százalékpontra becsülték a szerzők. (Arbeiterkammer Österreich 2008) 

                                                 
115 A 2009. évben a Kft-nél a minimális alapító tőke 35.000 euró, Rt-nél 70.000 euró volt. 
116 § 24 Abs 4 KStG 
117 § 24 Abs 4 Z 3 KStG 
118 Bevezetve: Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl I 2009/52. 
119 §10 Abs. 1 Z 5-7, Abs. 2 bis 6 KStG 
120 A Wiener Börse fő részvényindexét meghatározó vállalatok, pl. Austrian Airlines AG, Österreichische Post 
AG, stb. 
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7. 2. 3. A vállalat alapítás támogatása 

 

Az osztrák állam külön törvényben (Neugründungs-Förderungsgesetz121) rendelkezik az 

ausztriai vállalatalapítás támogatásáról. A törvény ösztönzi a társaságok alapítása mellett a 

vállalkozások, illetve egyes részeik átvételét is.  

 

A kedvezményre jogosult vállalkozások mentesülnek többek között a következő adók, 

illetékek és járulékok megfizetése alól: 
 

 az alapítást követő egy évben néhány a munkaadót terhelő járulék, 

 azon okmánybélyegek és illetékek122, melyek a cégalapítással közvetlen kapcsolatban 

állnak (pl. engedélyek beszerzéséhez szükséges kötelező igazolásokhoz 

kapcsolódóan), 

 ingatlanapport esetében az ingatlanszerzési adó123, 

 cégjegyzékbe történő bejegyzés illetéke, 

 letelepedési és tartózkodási engedély megadásának költsége, abban az esetben, ha ez a 

cégalapításhoz szükséges, 

 tőkebefizetési adó124. 

 

Véleményem szerint a cégalapítás támogatása jótékony hatással van a gazdaság fejlődésére 

Ausztriában, hiszen egyrészt növelheti a vállalkozási kedvet, másrészt azáltal, hogy leveszi a 

kezdeti pénzügyi és adóterhek egy részét az újonnan alakuló társaságok válláról, nagyobb 

esélyt biztosít a talpon maradásukhoz, és ezáltal hosszabb távon új munkahelyek 

teremtéséhez. 

 

 

 

 

                                                 
121 Röviden: NeuFöG. 1999. május elsejétől hatályos. Jelenleg hatályos jogszabályi háttere: 

 Neugründungs-Förderungsgesetz–NeuFöG,BGBl.I Nr.106/1999 in der geltenden Fassung 
 Verordnungen des Bundesministeriums für Finanzen zum NeuFöG, BGBl. II Nr. 
 278/1999, BGBl. II Nr. 483/2002, BGBl. II Nr. 216/2005 und BGBl. II Nr. 288/2008 
 NeuFö-Richtlinien des Bundesministeriums für Finanzen vom 19.12.2008 

122 Ausztriában bizonyos szerződések után illetéket kell fizetni, például bizonyos írásos szerződések, mint a 
bérleti szerződés. 
123 Grunderwerbssteuer 
124 Gesellschaftsteuer 
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7. 2. 4. Helyi adók/Kommunális adó, ingatlanvagyon-adó 
 

Az ausztriai vállalatoknak az 1994. év óta nincsen iparűzési adó fizetési kötelezettségük 

(Herich 2003:37), de vannak olyan helyi adók, amelyek a társaságokat érinthetik. A 

kommunális adó125 a vállalkozásokat az alkalmazottaiknak kifizetett munkabér alapján terheli, 

mértéke a bruttó munkabér 3 százaléka. (KommStG 1993) A gazdálkodó szervezeteket 

terhelheti továbbá ingatlanadó is, melynek mértékéről a helyi önkormányzatok szintjén 

döntenek. Az ingatlanadó bevétele teljes egészében a települési önkormányzatokat illeti meg. 

Az adót egy évre vetik ki, és a fő szabály szerint negyedévente fizetendő. Az adó alapja az 

úgynevezett egységérték, amelyet minden ingatlan esetében egyedileg állapítanak meg, és 

amely a forgalmi értéknél alacsonyabb összeg. Adómentességre is vannak lehetőségek, 

amelynek szabályozása az egyes tartományok hatáskörébe tartozik, az adókulcsot azonban 

már az érintett települések határozzák meg. (GStG 1955) 

Ezek az adónemek nem hasonlíthatóak össze a magyarországi helyi iparűzési adóval.  

 

7. 2. 5. Jövedelemadók 
 
A természetes személyek az Ausztriában adóköteles jövedelmük után személyi jövedelemadót 

fizetnek. Az úgynevezett személyi társaságok nyeresége illetve vesztesége nem társasági 

szinten adóköteles, hanem a társaság egyes tagjaira jutó jövedelem a társaság adott tagjának 

üzemi (vállalkozási) tevékenységből származó jövedelmét képezi126, amely után a tag 

személyi jövedelemadót fizet. 

Az Einkommensteuer a személyi jövedelemadónak megfelelő adónem, és sávosan 

progresszív. A jövedelemadó másik levonási formája a Lohnsteuer. Nem önálló 

tevékenységből - munkabér - származó jövedelmek esetében a munkaadó a személyi 

jövedelemadót a munkabérből béradó formájában vonja le.127 A munkaadó köteles minden 

                                                 
125 Az 1994. évben megszűntetett iparűzési adó utódja. 
126 Ausztriában a személyi jövedelmek hét csoportját különböztetik meg, melyekből az első három 
jövedelemcsoport az úgynevezett vállalkozási jövedelemfajták csoportját, az utolsó négy a nem vállalkozási 
jövedelemfajták csoportját alkotja: 
1. Mezőgazdaságból és erdőgazdaságból származó jövedelem 
2. Önálló tevékenységből származó jövedelem 
3. Üzemi (vállalkozási) tevékenységből származó jövedelem 
4. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem 
5. Tőkevagyonból származó jövedelem 
6. Bérbeadásból és haszonbérbeadásból származó jövedelem 
7. Egyéb jövedelmek, Forrás: Einkommensteuergesetz 1988 (továbbiakban EStG)  
127 § 25 EStG 
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munkabér kifizetésnél a munkavállaló béradóját visszatartani és havonta befizetni. A béradó 

tételei alapvetően a személyi jövedelemadó kulcsaival azonosak.128 

A 2004. évtől az adómentesség értékhatára 10.000 eurós éves jövedelemszintnek felelt meg - 

lásd 27. számú táblázat -. A 2008. évig ekkora összegű éves jövedelemig (kb. 2.640.000 

forintnak megfelelő összeg129) nem kellett személyi jövedelemadót fizetni. A magas, 51.000 

euró (kb. 13.464.000 forint) feletti130 éves jövedelmek viszont 50 százalékos adókulccsal 

adóztak. 

27. Táblázat: Jövedelemadó-kulcsok Ausztriában 2005-től 2008-ig 

Éves jövedelem (€) Adókulcs (%) 

10.000-ig 0 % 

10.000-25.000-ig 38,33 % 

25.000-51.000-ig 43,596 % 

51.000-től 50 % 

Forrás: Wirtschaftskammern Österreichs, 2008, EStG 

 

A 2002. évben még öt személyi jövedelemadó sávot alkalmaztak Ausztriában, és a legalsó, 

adómentességre jogosító jövedelemhatár mindössze 3.640 euró volt (Herich 2003). Két évvel 

később 6.360 euróval emelkedett az a jövedelemszint, amely után mentesülni lehetett a 

személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól. Ugyanakkor a legfelső sávhatár alja már a 

2002. évben is 50.871 euró volt, ami megközelítette a 2008. évi mértéket, így ebben a sávban 

csupán jelképesnek tekinthető a 129 eurós emelés, amely talán az infláció mértékét 

kompenzálja. 

Megállapítható, hogy a 2005. évi jövedelemadó reform következtében kialakult adótábla 

elsősorban az alacsony keresetűeknek jelentett könnyebbséget, de az átlagos jövedelműek131 

számára is csökkent az adóteher. A legfelső, igen magas adókulcs mértékét nem 

csökkentették, számomra úgy tűnik, hogy társadalmi konszenzussal elfogadott a 

kiemelkedően magas keresetűek nagyobb mértékű hozzájárulása a közteherviseléshez.  

A személyi jövedelemadó sávhatárai és adókulcsai nem változtak a 2005. évi adóreform óta 

egészen a 2009. év márciusáig.132  

                                                 
128 A munkavállaló rendszeres munkabére mellett ugyanattól a munkaadótól kapott egyéb jövedelmének 
béradója mindössze 6 százalék, abban az esetben, ha ez az éves bérjövedelem 1/6-ánál nem magasabb. 
Gyakorlatilag ezeket az egyéb kapott jövedelmeket fedi le Ausztriában a 13. és 14. havi fizetés, és a prémium. 
Tehát az így kapott jövedelmek adóztatása előnyös a munkavállaló számára. (§ 47 EStG) 
129 2008. október 13-i hivatalos MNB devizaárfolyamon. 
130 2008. október 13-i hivatalos MNB devizaárfolyamon. 
131 1.700-1.800 euró/hó. 
132 §33.(1) EStG 
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A jövedelmekre vonatkozóan támpontot jelent a minimálbér összege is, azonban Ausztriában 

nincsen minden ágazatra érvényes minimálbérszint. Ugyan a 2007. évben voltak szóbeli 

ígéretek 1.000 eurós minimálbér bevezetésére, ám a kormányzati tervekben egyelőre nem 

szerepel annak bevezetése. A minimális bérek mértékét az egyes kollektívszerződések 

szabályozzák részletesen. 

 

7. 2. 6. Társadalombiztosítási hozzájárulás és járulék 

 

Mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából komoly adójellegű terhet 

jelentenek a társadalombiztosítási járulékok133, ezért áttekintem a mértéküket, annak ellenére, 

hogy az adóreform ezt a területet nem érintette. A 28. számú táblázat a munkáltató által 

fizetendő társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeket összesíti. 
 

28. Táblázat: Munkáltatókat terhelő TB hozzájárulás Ausztriában a 2005. évi adóreform után 

Járulékfajta Mérték (%) 

Nyugdíjjárulék 12,55 

Egészségbizt. járulék 3,5134 

Munkanélküli járulék 3 

Balesetbiztosítás 1,4 

Csődbiztosítás 0,7 

Lakásalap 0,5 

Összesen 21,65 

Forrás: ASVG 1955 

 

Ausztriában a munkaadói járulékfizetési kötelezettség több csatornás, mint Magyarországon, 

ugyanakkor az összesített mértéke alacsonyabb a magyar szintnél.  

Ausztriában a társadalombiztosítási járulék állománycsoportonként eltérő mértékű 

járulékterhet ró a munkáltatóra. Az egészségbiztosítási járuléknál a fizikai munkát végzőkre 

vonatkozó adómérték magasabb, feltehetően amiatt, hogy nagyobb az esélye a 

megbetegedésüknek. A fizikai dolgozók saját egészségbiztosítása is 2 százalékponttal 

nagyobb az általánosan meghatározott adómértékhez képest. 

 

 

                                                 
133 Tágabb értelemben adónak minősülnek. 
134 Az egészségbiztosítási járulék mértéke az évek folyamán növekedett, a 2009. évben 3,7 százalékpont volt. 
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29. Táblázat: Munkavállalókat terhelő TB járulék Ausztriában a 2005. évi adóreform után 

Járulékfajta Mérték (%) 

Nyugdíjjárulék 10,25 

Egészségbizt. 3,7 

Munkanélküli járulék 3 

Lakásalap 0,5 

Összesen 17,15 

Forrás: Wirtschaftskammern Österreichs, 2008 

 

A munkavállalói járulékfizetési kötelezettség mértéke magasabb a magyarországinál és 

megállapítható, hogy csupán 4,5 százalékos eltérés van a munkaadói és munkavállalói 

járulékterhelés között Ausztriában (a munkavállalók javára), tehát kiegyenlítettebb a 

járulékterhelés, mint Magyarországon. 

A járulékalapok meghatározásánál azonban figyelembe szükséges venni a magasabb osztrák 

bérszínvonalat. A magasabb osztrák bérek átlagban 4 százalékkal alacsonyabb aggregált 

járulékteherrel párosulnak, sőt a munkaadói járulék kiszámításánál az osztrák társaságnál 

figyelembe vesznek egy 1.095 eurós adómentes járulékalapot. 

 

Summa summarum az Európai Unió „big bang” bővítésével párhuzamosan átgondolásra 

került az osztrák adópolitika, egyértelműen a fokozódó adóverseny következményeként. Az 

adóverseny világszinten leglátványosabban a társasági nyereségadókulcs mértékének 

csökkentésében érhető tetten, amelyre a 2005. évi adóreform folyamán sor került 

Ausztriában135 is, emellett egyedi és versenyképességet fokozó intézkedésként bevezették a 

csoportos adózás lehetőségét a határokon átnyúlóan tevékenykedő külföldi érdekeltségű 

vállalkozások számára. Az intézkedéscsomag elkerülhetetlen volt, mivel drasztikusan 

csökkent a működőtőke beáramlás az országba, a 2003. évről a 2004. évre 4.868 millió 

euróról 2.197 millió euróra. (Österreichische Nationalbank 2008) 

 

 

                                                 
1352005-ben az eltérő adóalap kiszámítási metódusok miatt az ausztriai 25 százalékpontos társasági nyereségadó 
közel azonos tényleges terhet jelentett, mint a Szlovákiában működő vállalkozások 19 százalékpontos társasági 
nyereségadója. (Bachner 2005) 
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Az állami adóbevételek alakulására pozitívan hatott a társasági nyereségadókulcs 

csökkentése. A Statistics Austria adatai alapján136 az összes költségvetési adóbevétel a 2004. 

és 2007. évek között növekedett. A 22. számú ábra a társasági nyereségadóból származó 

bevételek alakulását mutatja Ausztriában.  

 

22. ábra: Társasági adó és SZJA bevételek alakulása Ausztriában (2004-2007), Millió euró 
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Forrás: Statistics Austria (2008) 

 

A 24. számú ábra alapján megállapítható, hogy Ausztriában az adókulcs leszállítása után a 

2007. évre 28 százalékponttal nőtt a 2005. évig még csökkenő tendenciájú társasági adóból 

származó költségvetési bevételek összege.  

 

Arthur B. Laffer amerikai közgazdász az adókulcs és adóbevételek alakulásának a kapcsolatát 

próbálta modellezni - lásd 23. számú ábra -, és elmélete szerint az adókulcs növekedésével az 

állami adóbevételek csak egy bizonyos pontig növelhetőek, ezt követően az adókulcs további 

növekedésével az adóbevételek csökkenni fognak. 

 

 
                                                 
136  Statistics Austria, Calculated on 28 September 2007 according to the European System of National and 
Regional Accounts (ESA 95), 
http://www.statistik.at/web_en/statistics/Public_finance_taxes/public_finance/tax_revenue/index.html 
(20.01.2008) 
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23. ábra: A Laffer-görbe 

 

Forrás: Laffer, Arthur B. (2004) 

 

A gondolatmenet akár meg is fordítható, melyből következően az állam akkor tudna 

adóbevétel növekedést elérni, ha adókulcsot csökkent. A „képlet” a gyakorlatban nem ilyen 

egyszerűen és egzaktan működik, és ellenpéldákat is találhatunk. Ugyanakkor vannak olyan 

adópolitikai döntések, amikor ez az elmélet igazolódik. 

Ausztriában az adókulcs jelentős mértékűnek számító, 9 százalékpontos csökkentése a 

vizsgált időszakban adóbevétel emelkedést eredményezett, amely megfelel a Laffer által 

megfogalmazottaknak. A képet valamelyest árnyalta, hogy a személyi jövedelemadóból 

származó költségvetési bevételek csökkentek a vizsgált időszakban, csupán a 2007. évben 

indultak emelkedésnek. Ruud de Mooij holland, és Gaëtan Nicodeme belga közgazdászok (de 

Mooij - Nicodeme 2007) hivatkozott munkájukban felhívták a figyelmet arra a jelenségre, 

hogy a társasági nyereségadó csökkenésének vonzereje miatt esetenként az egyszemélyes 

vállalkozások jogilag társasággá alakulnak, ezáltal társasági jövedelemmé transzformálják 

személyi jövedelmüket, és így ez a lépés lényegesen kedvezőbb adókulcs alkalmazását 

eredményezi számukra. Erre akkor szokott sor kerülni, ha a személyi jövedelmeket terhelő 

adó/k mértéke magasabb a társasági nyereséget terhelő adómérték/eknél. Ausztria esetében is 

fennállhat ez a jelenség, de ennek hatása nem lehet jelentős, mivel az állami adóbevételek 

egyértelműen növekedtek. Az osztrák kormány már a 2007. év során ezzel a növekedéssel 

indokolta egy újabb, az adózók számára még kedvezőbb adóreform lehetőségét. Végül, a 

2009. évben, a gazdasági krízis nyomására adómódosításokat fogadtak el. 
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30. Táblázat: Működőtőke beáramlás Ausztriába, 2003-2007, millió euró 

2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 

5489 2564 8671 4932 22412 

Forrás: Österreichische Nationalbank 2008 

 

A 30. számú táblázat alapján a működőtőke beáramlás volumenét vizsgálva az állapítható 

meg, hogy az adóreform után emelkedett az Ausztriába beáramló közvetlen külföldi 

tőkebefektetések értéke, és a 2006. évi viszonylag alacsonyabb értéket a 2007. évre jelentős 

mértékű emelkedés követte. A táblázat számszerűsíti, hogy a 2003. évhez képest a 2007. évre 

több mint négyszeresére nőtt a közvetlen külföldi tőkebefektetések volumene, 5.489 millió 

euróról 22.412 millió euróra. 

 

31. Táblázat: A GDP arányos adóterhelés alakulása Ausztriában, 2005-2008, százalék 

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

42,3 41,9 42,2 42,8 

Forrás: Statistik Austria/Öffentliche Finanzen137 (2009) 

 

A GDP arányos adóterhelés Ausztriában a 2005. évről a 2006. évre csökkent, ám a 2006. 

évtől újra emelkedésnek indult. Az adóterhelés a 2008. évben a GDP 42,8 százalékát tette ki, 

amely magasabb az Európai Uniós 27-ek átlagértékénél138, ugyanakkor az ország nem tartozik 

a legmagasabb adóterhelésű uniós államok közé. Az adópolitika további átalakítása 2005 után 

hamarosan ismét folyamatosan napirenden levő kérdéssé vált Ausztriában. 2007 ősze óta 

rendszeresen olvashattunk újabb és újabb reform javaslatokról.139 Az akkori politikai 

nyilatkozatok alapján az emelkedő állami bevételek tették volna lehetővé az adóreformot, 

amelyet eredetileg a 2010. évre irányoztak elő, és amelynek keretein belül az adórendszer 

szerkezetén is módosításokat terveztek úgy, hogy az élőmunka adóterhét csökkentik, a 

környezeti adók szerepét pedig növelik. 

                                                 
137 Statistik Austria, 2009. szeptember 30-i kalkuláció 
138 Az Eurostat rendelkezésre álló adatai alapján a 2007. évben: Európai Uniós 27-ek 40,7 százalék, Euró zóna 
41,6 százalékpont. 
139 Lásd például: Die Presse, 2007 november 10., 5. oldal 
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A 2008. évben kibontakozó világgazdasági krízis számos országot sarkallt változtatások 

megtételére az adóztatási politikája területén is. Ausztria azon országok közé tartozik, 

amelyek elsőként igyekeztek fiskális eszközökkel is tompítani a nemzeti gazdaságukba 

begyűrűző külső gazdasági sokkok negatív hatásait. A krízis felülírta az osztrák adóreform 

forgatókönyveket is, és végül a 2009. év tavaszán csak adómódosításokról születtek döntések, 

amelyeket a későbbiekben részletesebben bemutatok. 

Mielőtt azonban erre rátérnék, egy olyan - többek között - osztrák sajátosságot ismertetek, 

amely egyes esetekben az adóalap kimutatásra, és így az adózásra is jelentős hatással lehet. 

 

7. 2. 7. Banktitok és „adótitok” Ausztriában 

 

Nemcsak Ausztria adórendszere, hanem egyéb pénzügyi szabályozásai is gondoskodnak arról, 

hogy az osztrák gazdasági környezet vonzó legyen a befektetők, és a megtakarítók számára. A 

kamatadóról szóló 2003/48/EK irányelv értelmében az Európai Uniós tagállamoknak 

információt kell szolgáltatniuk uniós partnereiknek azok állampolgárainak náluk nyitott 

bankbetétjei után járó kamatjövedelmeiről, abból a célból, hogy azok odahaza ne kerülhessék 

el adófizetési kötelezettségüket. Ausztriában az irányelv ellenére a 2009. évig banktitok védte 

a betéteseket. Az országnak eredetileg is előnyt jelentett a többi uniós országgal szemben, 

hogy átmeneti derogációt kapott - Belgiummal és Luxemburggal egyetemben - azzal 

kapcsolatosan, hogy információkat szolgáltasson az uniós államok adóhatóságainak. Ausztria 

- a másik két tagállammal együtt - információcsere helyett 2011. június 30-ig forrásadót 

vethet ki a külföldiek nála keletkezett banki jövedelmeire, amely a kezdeti 15 százalékról a 

2011. évre 35 százalékpontra emelkedik. A forrásadó 75 százalékát pedig - összevontan, 

nevesítés nélkül - átutalják a betéttulajdonosok származási országai szerinti adóhivatalnak.  

Az adóalap menekítés szempontjából a fent nevezett államok, köztük Ausztria vonzóbbak 

lehetnek. 

Napjaink átalakuló világgazdasági viszonyai közepette, amelynek következtében az állami 

szerepvállalás újra felértékelődik, az egyes országok adóbevételeinek legalább a szinten 

tartásának igénye egyre erőteljesebb. Az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem - és a 

korábban hivatkozott lehetséges szankciók - végül kikényszerítették, hogy a 2009. év 

augusztusában Ausztriában a banktitok enyhítéséről állapodtak meg, és szeptemberben 

elfogadásra került a törvénymódosítás.  
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Nem véletlen, hogy a nemzetközi nyomásnak engedni kényszerült Ausztria, hiszen igen 

komoly pénzösszegeket érinthet a változtatás. Egyes becslések szerint az Európai Unióban 

éves szinten mintegy 200-250 milliárd eurónyi veszteséget okoz a költségvetések számára az 

adócsalás és elkerülés.140 Véleményem szerint ezért nem okolható az osztrák jogalkotás, 

hiszen korábban uniós szinten adták meg az engedélyt a lazább jogalkalmazásra. 

Egyértelműnek tűnik azonban, hogy a gazdasági krízis hatására új szelek kezdtek el fújni, és 

közösségi szinten megfogalmazódott, hogy az információk ausztriai visszatartása lehetőséget 

adott az adóelkerülésre. Így tehát az ország egyre nagyobb uniós és nemzetközi nyomásnak 

volt kitéve, hogy szüntesse meg ezt a kedvezményt, és végül az enyhítés meg is történt. 

Emellett az OECD norma szerint a kettős adóztatás kizárásáról rendelkező további bilaterális 

egyezmények megkötését is elkezdte Ausztria. 

 

 

Összességében véve úgy értékelem, hogy az osztrák adórendszer állja a sarat az európai 

adóversenyben, és számos olyan előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelynek követése 

megfontolandó lehetne akár Magyarország számára is. 

 

Mielőtt ezt a következtetést ténylegesen levontam, szerettem volna megtudni, hogy ezt a 

nézőpontomat mennyiben osztják maguk az érintettek. Ausztriai empirikus kutatásom célja 

egy olyan adózói kör megkeresése volt, amely tájékozott az adórendszerük egészét illetően. A 

következő fejezetben az ő segítségükkel végzett kutatásom eredményeit összesítettem. 

 

7. 3. Az osztrák adórendszer a rezidensek nézőpontjából az Ausztriában 
végzett felmérésem alapján 
 

A 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében Ausztriában, a linzi Johannes Kepler Egyetemen a 

Vállalati Adózás Tanszéken töltöttem gyakorlatomat. Az a tény, hogy ezen a jóhírű 

egyetemen külön tanszékei vannak az adózásnak, véleményem szerint jelzi azt is, hogy az 

ország életében miként ítélik meg annak szerepét.  

A gyakorlatom idején lehetőségem nyílt interjúkat készíteni az ausztriai adópolitikához 

kapcsolódóan. A megkérdezettek 70 fős mintájában egyrészt adópolitikát tanító illetve kutató 

                                                 
140 Bruxinfo: Lassanként bezárul a kör az adóelkerülők körül, Luxembourg, 2009. június 11. 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25822, 2009-06-17 
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egyetemi oktatók voltak, másrészt Ausztriában adótanácsadással foglalkozó társaságok 

alkalmazottai. Az adótanácsadó cégek között voltak olyanok is, akik a „Big Four”-nak 

nevezett tanácsadó cégek valamelyikénél dolgoznak. A minta reprezentatívnak nem 

tekinthető, viszont megfelelt arra, hogy teszteljem hipotéziseimet, és a kérdőíveknél 

mélyebben ismerjem meg a válaszadók véleményét. 

Az interjúk elkészítése előtt az osztrák adópolitikával kapcsolatosan megfogalmazott 

kérdéseim az alábbiak voltak: 

 Az Európai Unió 2004. évi bővítése kényszerítette ki a 2005. évi osztrák adóreformot, 

amikor is olyan államokkal bővült az unió, ahol a gazdasági társaságok adóterhelése 

alacsonyabb volt, mint Ausztriában?  

 A 2005. évi osztrák adóreform elsősorban kik számára jelentett érezhető adóteher 

könnyítést? 

 Jelenleg is érezhető a nemzetközi adóverseny hatása az osztrák adópolitikán? 

 Támogatott az egykulcsos adózási rendszer bevezetése Ausztriában? 

 Hogyan viszonyulnak az Európai Uniós szintű társasági nyereségadó harmonizációs 

törekvéshez Ausztriában? 

 

Az interjúk során a fenti kérdések megválaszolásán túl igyekeztem megismerni a 

válaszadóknak az Európai Uniós és nemzetközi adóversennyel kapcsolatban kialakult 

véleményét. A mintában szereplők 33 kérdésre válaszoltak, amely válaszok eredményeit 

összesítettem ebben az alfejezetben.141 

 

Valamennyi megkérdezett úgy vélte, hogy az egyes nemzetállamok adópolitikája hatással van 

a nemzetközi vállalatok beruházási, újrabefektetési döntéseire. A válaszadók az egyes 

országok adópolitikáját egyöntetűen az adott ország nemzetközi versenyképességét 

befolyásoló tényezőnek tekintették, és véleményük szerint az adóversennyel a 

gazdaságpolitikai döntéshozóknak minden uniós tagállamban számolniuk kellene. Ez a fajta 

megközelítés, amely magasra értékeli az adózási eszközök beruházásokat és befektetéseket 

befolyásoló szerepét, a minta összetételéből fakadóan nem meglepő.   

                                                 
141 A kérdőív a 3. számú mellékletben olvasható. 
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Azt feltételezve, hogy valamennyi, a telephely választási döntést befolyásoló tényező - mint 

például az infrastruktúra, a helyi bérszínvonal, a földrajzi elhelyezkedés, stb. - 100 százalékot 

reprezentál, az adópolitika jelentőségét minimum 20, maximum 80 százalékpontra értékelték 

az interjúalanyok. Hasonlóan a magyar minta válaszaihoz, nem egyformának ítélték azonban 

a különböző adónemek szerepét az adóversenyben. Az egyes adónemeket vizsgálva minden 

megkérdezett úgy vélte, hogy a nemzetközi adóverseny legnyilvánvalóbban a társasági 

nyereségadózást vizsgálva érhető tetten. Emellett véleményük szerint a személyi 

jövedelemadó teher és a társadalombiztosítási járulékok szintje is jelentős hatást gyakorol az 

adóverseny folyamatára.  

Arra a kérdésre, hogy az adóverseny jelenséget melyik országokkal illetve országcsoportokkal 

azonosítják a válaszadók, számomra részben meglepő válaszokat kaptam, melyet a 24. számú 

ábra segítségével szemléltetek.  

24. ábra: Melyik országokra asszociál, ha az adóverseny kifejezést hallja? 

Adóparadicsomok 
20%

Románia és 
Bulgária 2%

EU-15-ök 3%

KKE-10 ország 
75%

 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 

 

Mint látható, az interjúalanyok elsősorban a 2004. évben csatlakozott Európai Uniós 

tagállamokkal kapcsolták össze a jelenséget, másodsorban pedig az adóparadicsomokra 

asszociáltak. Meglepőnek találtam, hogy alig néhányan nevezték meg a 2007-es „új 

belépőket”, Romániát és Bulgáriát, annak ellenére, hogy Bulgária az Európai Uniós 

csatlakozásával párhuzamosan kifejezetten élen járt adórendszerének átalakításában. Többek 

között csökkentették a társasági nyereségadó rátát, a munkaadói járulékok mértékét, és az 

adóadminisztráció egyszerűsítése az online bevallások bevezetésével szintén az akkori 

adómódosítások részét képezte. 
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Az adóversenynek egy országon belüli dimenziója is vizsgálható, mint például 

Magyarországon a helyi iparűzési adó kapcsán, amelyről részletesebben írtam a 

magyarországi felmérésem elemzésénél. Ausztriában az ingatlanadó mértékében vannak 

eltérések az egyes települések között, így ez elméletileg felfogható lenne egy a mi helyi 

iparűzési adónkhoz hasonló jellegű helyi adónak, amelynek segítségével az egyes 

önkormányzatok adóelőnyt tudnak kínálni. Azonban a válaszadók közül senki sem gondolta 

úgy, hogy ez az adónem komoly befolyást gyakorolna az Ausztrián belüli telephely 

kiválasztására.  

Valamennyi megkérdezett szerint az adóverseny hatása folyamatosan érezhető az osztrák 

adópolitikán. A 2004. év különösen jelentőségteljes volt Ausztria számára, mivel a bővítéssel 

olyan országok léptek be az uniós gazdasági térbe, amelyeknek a társasági adóterhe jóval 

versenyképesebb volt az akkori osztrák adóteherhez képest. Minden interjúalanyom úgy 

vélekedett, hogy nyilvánvalóan nyomás alá kerültek az osztrák döntéshozók, mert az országuk 

versenyképessé tétele gyors cselekvést igényelt, mely szerintük meg is történt. 

A válaszadók 95,7 százaléka szerint a 2005. évi adóreform a nemzetközi vállalatoknak hozott 

jelentős adókönnyítéseket. Emellett a megkérdezettek 64,3 százaléka szerint a munkáltatókat 

érintő adóteher csökkentés is relevánsnak tekinthető, amely a mikro-, kis-, és közepes 

vállalkozások szempontjából is kedvező volt. Tehát összegezve azt állapítottam meg, hogy 

interjúalanyaim értékelése alapján az adóreform a vállalati szektor számára volt leginkább 

előnyös. 

Véleményüket igazolják a statisztikák is, melyek szerint a 2005. évi adóreform a 

munkavállalóknak és a nyugdíjasoknak 975 millió euró, a vállalatoknak 2.015 millió euró 

adófizetési mérséklést jelentett. (Arbeiterkammer Österreich 2009:3) A munkavállalók 

tehermentesítése jóval kisebb volt a vállalkozások tehermentesítéséhez képest.142 
 

Korábban már utaltam rá, hogy egy újabb osztrák adóreform gondolata már a 2007. év őszén 

megszületett, és azt akkoriban 2010-re irányozták elő a gazdaságpolitikai döntéshozók. 

Interjúimban kitértem az adóreformmal, és annak szükségességével kapcsolatos vélemények 

vizsgálatára. A mintában szereplők a 2010. évet túl későnek tartották volna a reformra, a 

többség, a válaszadók 70 százaléka korábbi adómódosításokat preferált, és az élet végül őket 

igazolta. A 2009. évben ismét lépett egy kisebbet az osztrák kormány. 

                                                 
142 Az ausztriai válaszadóim is kifogásolták ezt. 
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A felmérés készítésekor, a megkérdezettek véleménye alapján, az adóadminisztráció 

egyszerűsítése, és a társasági nyereségadó kulcs csökkentése tudta volna érdemben javítani az 

osztrák adópolitika nemzetközi szintű versenyképességét. Ugyanakkor a későbbi, 2009. évi 

adómódosítások egyik, interjúalanyaim által „elvárt” területet sem érintették. Megállapítható, 

hogy az adóadminisztráció kardinális kérdés még egy olyan országban is, ahol az a 

magyarországihoz képest mindenképpen egyszerűbb. Az adóadminisztráció szempontjából 

már csak amiatt is előnyük van az Ausztriában tevékenykedő gazdasági szereplőknek, mert 

kevesebb adónem felé kell „szétszórni” a figyelmüket. Gyakorlatom helyszínén egyik 

feladatom volt a magyar adórendszer rövid bemutatása. A hallgatóság számára az egyik 

legmeglepőbb információ az volt, hogy milyen sokféle adó illetve adó jellegű fizetési 

kötelezettség létezik Magyarországon. Nemcsak az adónemek száma kevesebb Ausztriában, 

hanem a törvények is kevésbé „cirkalmasak”. Például az osztrák társasági adótörvényt 

tanulmányozva az állapítható meg, hogy Ausztriában mindössze néhány az adózás előtti 

eredményt növelő, illetve csökkentő társasági adóalap korrekciós tétel létezik, szemben a 

magyarországi, több oldalon felsorolt társasági nyereségadó alap korrekciós jogcímekkel.  

 

A társasági adókulcsra visszatérve, a közgazdászok eltérően vélekednek a nominális 

adókulcsok adóversenyt befolyásoló szerepéről. Vannak, akik szerint már a nominális 

adókulcs is hatással bír a vállalati döntésekre, míg mások szerint az effektív adóteher az 

irányadó. Ebben a kérdésben az osztrák válaszadók között is némi megosztottságra 

számítottam, ám erre a feltételezésemre rácáfoltak. Valamennyi megkérdezett úgy gondolta, 

hogy a nominális adókulcsok is befolyásolják a nemzetközi vállalatok beruházási döntéseit. 

 

Ausztriában a 2005. évtől 25 százalékos, lineáris a társasági nyereségadó kulcsa. Ennek 

mértékével csupán az interjúalanyok 2,9 százaléka volt elégedett, a többiek az adómérték 

csökkentését szerették volna, és mindannyian 20 százalékpont alatti társasági nyereségadó 

kulcsot tartottak versenyképesnek. A legalacsonyabb adókulcs mérték javaslat 10 

százalékpont volt, amely az Európai Unióban - a 2009. évben - legalacsonyabb bulgáriai és 

ciprusi adókulccsal lenne egyenértékű. Mint ahogyan a 25. számú ábra szemlélteti, a 

megkérdezettek többsége 10 és 15 százalékpont közötti nominális társasági adómértéket 

tartott optimálisnak. 
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25. ábra: Hány százalékos társasági nyereségadó kulcsot javasol Ausztriában? 

 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 

 
Az adóverseny teóriákon belül a „race to the bottom” elmélettel, azaz a társasági nyereségadó 

drasztikus, akár nulla százalékig való csökkenésével kapcsolatosan a megkérdezettek 

egyöntetűen úgy vélték, hogy annak megvalósulása sem közép- sem hosszú távon nem reális. 

Ehhez a kérdéshez kötődően is meglepő volt számomra, hogy a magyarországi válaszokhoz 

képest mennyire egységesen vélekedtek róla az osztrák minta szereplői.  

Ugyanakkor az Európai Uniós társasági nyereségadó harmonizációval kapcsolatosan a 

magyarországi eredménnyel ellentétes véleményeket vártam, és kaptam. Azért éltem azzal a 

feltételezéssel, hogy az ausztriai válaszadók nem vagy kevéssé támogatják a Közösségi 

társasági adó harmonizációs törekvéseket, mint a hazai vállalatok képviselői, mivel az osztrák 

adórendszert átláthatóbbnak, egyszerűbbnek, és a gazdasági szereplők által elfogadhatóbbnak 

találtam a magyar szabályozáshoz viszonyítva. Mivel az osztrák társasági adójog eleve 

kedvező elemeket tartalmaz a nemzetközi vállalatok számára, nem feltétlenül hozhat 

előnyöket Ausztria számára az uniós koordináció. A társasági adó harmonizációjának 

vizsgálatát felbonthatjuk a társasági nyereségadó-alap, az adókulcsok és az adókedvezmények 

harmonizációjára. A megkérdezettek csupán 2,86 százaléka gondolta úgy, hogy szükséges az 

adóalap uniós szintű koordinálása, és ezt azzal az érveléssel támasztották alá, hogy annak 

segítségével könnyebben kiküszöbölhető az unión belüli adóverseny. A válaszadók többsége 

ellenezte az adóalap harmonizációt, mivel az adóalap meghatározását tagállami 

szuverenitásnak tekintik. 

Elégedett a 25%-os
adókulccsal; 
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elfogadhatónak; 

2%

15% és 20% 
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adókulcsot tart 
elfogadhatónak; 

38% 10% és 15% 
közötti 

adókulcsot tart 
elfogadhatónak; 

58%
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Hasonló mértékben ellenezték a minimális társasági adókulcs meghatározását is. A 

válaszadók ezt azzal magyarázták, hogy különböző adókulcsokkal jobban tud működni az 

adóverseny. Érdekesnek találtam a fenti érvelést, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy az 

adóverseny jelenségét, amely ellen alapvetően „küzd” az Európai Unió, az érintettek egy 

része kifejezetten pozitívnak tartja. Emiatt az adókedvezmények koordinálását is 

következetesen ellenezte a válaszadók 97,14 százaléka. 

Az egykulcsos rendszerű adópolitika sikerességével és eredményességével kapcsolatosan 

erősen megosztottak nemcsak a közgazdászok, hanem a gazdaságpolitikusok is. Mégis, mint 

ahogyan korábban bemutattam, Európa szerte újra és újra olvashatunk ilyen jellegű 

adórendszer bevezetéséről illetve bevezetésének javaslásáról. Az egykulcsos típusú adózás 

adoptálása Ausztriában napjainkig nem jött szóba, ezért az interjúk készítése előtt azt 

feltételeztem, hogy Ausztriában nem tartják csodaszernek ezt a fajta adózási módszert. A 

minta szereplői ebben a kérdésben igazolták várakozásaimat, ismét egységesen nyilatkoztak, 

mivel az egyenadózásra épülő adórendszert egyöntetűen elvetették. A válaszadók 100 

százaléka szerint negatív hatással lenne Ausztria versenyképességére, ha a progresszivitásra 

épülő jelenlegi adórendszert a jövőben a flat tax valamilyen formája váltaná fel. 

A 26. számú ábra szemlélteti, hogy a válaszadók megítélése szerint elsősorban mely 

gazdasági szereplők számára lehetne előnyös az egyenadózásra épülő adórendszer bevezetése 

Ausztriában?  

26. ábra: Melyik gazdasági szereplők számára lehet előnyös az egykulcsos adózás bevezetése Ausztriában? 

 

A kérdőív adatai alapján saját szerkesztés 

 

Lakosság; 2% 

Mindegyik; 2% 

Állami 
költségvetés; 
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Nemzetközi
vállalatok; 40% 

Egyik sem; 24% 
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A minta szereplőinek véleménye alapján elsősorban a nemzetközi vállalatok számára lehetne 

előnyös az egyenadózásra épülő adórendszer, néhányan nyerteseként jelölték meg az állami 

költségvetést is, de abban szinte teljes egyetértés volt, hogy Ausztriában ez a lépés növelné a 

társadalmi egyenlőtlenségeket.  

Az osztrák adópolitika versenyképességének értékelésével kapcsolatban megosztottak voltak 

a válaszadók. A mintában szereplőknek viszonylag magas, 51,4 százaléka összességében véve 

pozitívan értékelte az ausztriai adórendszert. Az indoklásaik alapján ez a nagyarányú 

megelégedettség alapvetően a társasági adózáshoz kapcsolódó adóelőnyöknek köszönhető, 

ezen belül is a csoportos adózásnak és a kapcsolt vállalkozások között érvényesíthető 

engedményeknek. 

Kíváncsi voltam arra, hogy Magyarország adópolitikájáról mennyire tájékozottak a 

válaszadók. A gyakorlatom helyszínén a megkérdezettek részéről alapvetően 

tájékozatlanságot vártam, mivel fogadó professzorom egyik feladatomul a magyar 

adórendszer alapjainak megismertetését jelölte meg. Viszont meglepő volt számomra többi 

interjúalanyom e téren tapasztalt nagyfokú tájékozatlansága egyik szomszédos országuk 

adórendszerét illetően. Különösen a nemzetközi terepen működő adótanácsadó cégek 

válaszadóinál reméltem egy minimális tájékozottságot. Ugyanakkor az információhiány is 

megmagyarázható, hiszen az adózás rendszere olyannyira komplex, hogy számos szakértő 

egy-egy területre, témakörre specializálódik, és a határokon átnyúló problémák 

előrejelzésében és megoldásában jellemzően többen működnek közre. 

 

Mindent összegezve, az interjúk segítségével szerettem volna megtudni az érintettek 

véleményét az országuk adópolitikájáról, továbbá megismerni az adóversennyel és az Európai 

Uniós adóharmonizációval kapcsolatos ausztriai álláspontokat, és az osztrák adópolitika 

versenyképességének erősítésére tett javaslatokat. A mintában szereplők válaszai alapján arra 

a megállapításra jutottam, hogy az adópolitikát és a hozzá kapcsolódó jogalkalmazást a 

hivatásuknál fogva mélyebben ismerők alapvetően elégedettek országuk adórendszerével. Ez 

azonban nem zárta ki azt, hogy ne tettek volna versenyképességet erősítő módosító 

javaslatokat. Ezeknek azonban egyike sem kapcsolódott a Közép- és Kelet-Európában 

napjainkban egyre népszerűbb egykulcsos adóztatásra épülő adórendszerhez, melyet 

egyáltalán nem támogattak, mivel úgy gondolták, hogy az tovább növelné a társadalmi 

egyenlőtlenségeket. Úgy tűnik, hogy a magasabb jövedelműek jelentősebb mértékű 
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hozzájárulása a közfeladatok finanszírozásához elfogadott az osztrák társadalomban, és emiatt 

sem meglepő, hogy az egykulcsos adózási rendszert a megkérdezettek nem támogatták. 

Az Európai Unió társasági adózást érintő politikáját a válaszadók gyökereiben változtatták 

volna meg, mivel a Közösségi adóharmonizáció folyamatát egyáltalán nem támogatták. 

Ausztriában a törvénymódosításoknak jellemzően átmeneti idejük van, és a jogszabályok 

visszamenőleg nem lépnek hatályba. Ez nagymértékű jogbiztonságot jelent a vállalkozások 

számára, amely hosszú távú tervezést is lehetővé tesz.  

Az osztrák adópolitikát alapvetően követendő mintának tartanám Magyarország számára, és a 

harmadik hipotézisemet (H3), mely szerint Ausztriában, a 2005. évi adóreform utáni 

adópolitika tartalmaz olyan elemeket, amelyek mintaként szolgálhatnak a jövőbeli 

magyarországi adómódosítások során, elfogadom. Ezt erősítem meg a következő fejezettel 

is. 

 

7. 4. Adómódosítások Ausztriában a 2009. évben 
 

7. 4. 1. Adómódosításokra ösztönző folyamatok 

 

A jelenlegi, folyamatosan változó és a bizonytalanságot nagymértékben magában hordozó 

világgazdasági körülményekre az osztrák adópolitikai döntéshozók igyekeztek gyorsan 

reagálni. A Világbank Doing Business projektje is kiemeli a magas jövedelmű OECD 

országok közül Ausztriát, mint az egyik fő fiskális reformert. (Doing Business 2009a:62) A 

következőkben igyekeztem kiemelni, hogy melyek voltak a változtatásra sarkalló 

makrogazdasági jelek Ausztriában? 

 

A 2007. év októberétől erősödő inflációs nyomás figyelhető meg Ausztriában, amely 

erőteljesen hatott az alapvető fogyasztási cikkek (élelmiszerek, üzemanyag) árszintjére.143 A 

világgazdasági krízis nyomán, a 2008. év 2. negyedévétől a munkanélküliség folyamatos 

növekedést mutat az országban, melyet a 32. számú táblázat szemléltet. 

 

 

                                                 
143 Még így is az alacsony inflációjú országok közé tartozik Ausztria a 2006. évi 1,6; 2007. évi 2,1; és 2008. évi 
3,1 százalékkal. Adatok forrása: Statistik Austria, 2009-03-28 
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32. Táblázat: Munkanélküliek számának alakulása Ausztriában (adatok: ezer főben) 

 

Negyedéves átlagok 

  

4. n.év 

2007 

1. n.év 

2008 

2. n.év 

2008 

3. n.év 

2008 

4. n.év 

2008 

 2007. 

évi 

átlag 

 2008. 

évi 

átlag 

Munkanélküliek száma 168,6 175,2 145,8 159,3 168,8 185,6 162,3 

Forrás: Statistik Austria, 2009-05-28 

 

A 2009. év februárjára a 2008. év azonos időszakához képest 23,7 százalékponttal növekedett 

a regisztrált munkanélküliek száma Ausztriában. A munkanélküliség növekedése minden 

korcsoportot és foglalkoztatási ágat érintett, de különösen a fiatalokat, ahol 35,9 

százalékpontos növekedés történt. A negatív adatokat súlyosbítja az is, hogy 29 százalékkal 

26.275-re csökkent a meghirdetett álláshelyek száma a vizsgált időszak alatt. (Wirtschafts 

Blatt 2009)  

A munkaerőpiaci folyamatok kedvezőtlen alakulása negatív hatással van a fő adófizetői 

csoportra, amely, mint a 27. számú ábrán is látható, az alkalmazásban állók köre. 

27. ábra: Adófizetés Ausztriában, 2008 

 

Forrás: Arbeiterkammer Kärnten (2008) az OECD adatai alapján 

 

A fenti folyamatok következtében elsősorban a személyi jövedelemadózás rendszerébe történt 

beavatkozás.  Az osztrák Szövetségi Tanács (Bundesrat) 2009. március 26-án fogadta el az 

adóreform törvényt144, mely a magánszemélyek jövedelmének tehermentesítésére fókuszált. A 

jogalkotók ebben láttak lehetőséget az állampolgárok életszínvonalának szinten tartására, és a 

                                                 
144 Steuerreformgesetz 2009 (StRefG 2009) 
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válság kedvezőtlen hatásainak az enyhítésére. Az elfogadásra került kedvező változtatások 

visszamenőleges hatállyal 2009. január 1-jétől érvényesek. Az adómódosítások legfontosabb 

elemei az alábbiak voltak: 

 személyi jövedelemadó kulcsok csökkentése, sávhatárok módosítása, 

 adójóváírás az alacsony keresetűeknek (főszabály: Lohnsteuer bruttó 1.205 euró 

alatt/hó, adójóváírás max. 110 euró) 

 családtámogatás erősítése, 

 humanitárius adományok költségként elszámolhatóságának bevezetése, 

 az egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott hozzájárulások egyéb ráfordításként 

való elszámolhatósága (max. 200 euró értékben), 

 részvényopciók adómentességének változása, 

 támogatások vállalkozóknak. 

 

7. 4. 2. Változások a személyi jövedelemadózásban 

 

Az ausztriai jogalkotók 2009. január elsejére visszamenőleges hatállyal módosították a bér- és 

személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályozásokat. A személyi jövedelemadó módosítások 

eredményeképpen a legfelső adókulcs kivételével csökkentek az adómértékek. Az adómentes 

jövedelem határa 1.000 euróval megemelkedett, így az alacsony jövedelmek (évi 11.000 euró 

összegig) adómentesek. A 33. számú táblázatban láthatóak a személyi jövedelemadó táblában 

történt változások. 

33. Táblázat: Jövedelemadó-kulcsok Ausztriában 2009-től 

Éves jövedelem (€) Adókulcs (%) 

11.000-ig 0% 
11.000-25.000 36,50% 
25.000-60.000 43,214% 

60.001-től 50% 
Forrás: Bundesministerium für Finanzen (2009a)  

 

Megállapítható, hogy valamennyi jövedelemkategória határa szélesedett, ugyanakkor 

megfigyelhető, hogy a jövedelemkategóriák kitolása a felső két sáv tekintetében a legnagyobb 

- mindkét esetben 9.000 euróval -. Az adótábla erőteljes progresszivitása továbbra is 

megmaradt.  
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Az adótábla módosítások egy, általában kevésbé kiemelt hatására hívta fel a figyelmet az 

osztrák pénzügyminisztérium kutatócsoportja még az 1999-es adótábla módosításokkal 

kapcsolatban. A tanulmány szerzői kritikával illették az adóváltoztatások 

„nemsemlegességét”. Kifogásolták, hogy a legmagasabb adósáv kitolásával a kormány 

elsősorban a férfi munkavállalóknak kedvezett, ugyanis a magasabb fizetési kategóriába 

akkoriban 90 százalékban a férfiak tartoztak. A két nem jövedelmei jelentősen eltértek, 

ugyanis a nők átlagban a férfiak bérének 60 százalékát keresték. (Bundesministerium für 

Finanzen 2009b) 

Szerettem volna megtudni, hogy aktuális lehet-e az előbb hivatkozott kutatócsoport 

megállapítása a 2009. évi osztrák adótábla változtatások kapcsán? A kérdés 

megválaszolásában Közösségi szintű tanulmányok voltak a segítségemre. Az Európai 

Parlament illetékes bizottságának 2005. évi jelentése arra világított rá, hogy a nők és férfiak 

közötti különbségek a megelőző években csökkentek ugyan a foglalkoztatás és az oktatás 

terén az Európai Unióban, de a két nem közötti fizetésbeli eltérések majdnem változatlanok 

maradtak. Szintén ebben a jelentésben olvasható, hogy az unióban már az 1975. évben 

elfogadták az egyenlő értékű munkáért való egyenlő díjazás elvét, amelynek érvényesítése 

érdekében nem történt valódi előrehaladás. A 15 tagú EU-ban a két nem között a jövedelmi 

eltérés stabilan 16 százalék körül maradt, míg a 25 tagú Európai Unióra vonatkozó becslés, 

amely figyelembe veszi az új tagállamokban meglévő fizetési eltéréseket, valamivel 

kevesebb, mint 15 százalék. (Európai Parlament 2005) A későbbi uniós joganyagok alapján 

ezek a százalékok azóta sem változtak.145 Ebből következően megállapítható, hogy az osztrák 

személyi jövedelemadó táblával kapcsolatosan megfogalmazott 1999-es kritika napjainkban is 

aktuális lehet, hiszen a 2009. évi jelentősnek minősíthető személyi jövedelemadó tábla 

sávkitolás az adótábla felső két sávját érintette.  

A 2009. évi adómódosítások során a családok és a gyermekvállalás támogatása fontos 

szerepet kapott. A családokat érintő kedvezmények közé tartozik a gyermek/ek után 

elszámolható adókedvezmény, amely jár minden családnak, függetlenül a jövedelmük 

nagyságától.146 A gyermekgondozáshoz adómentes támogatást is nyújt az osztrák állam, 

amelynek összege maximum 500 euró lehet gyermekenként évente. A kedvezmény 

                                                 
145 Lásd pl. Az Európai Parlament 2008. november 18-i állásfoglalása a Bizottság részére a férfiak és a nők 
egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó ajánlásokról (2008/2012 (INI)) 
146 A havi 50,9 euró/gyermek összeget 58,4 euróra emelték. A jogosultság feltétele a családtámogatási segély 
igénylése, és a gyermek/ek utáni adókedvezmény a családtámogatási segéllyel együtt kerül elszámolásra. 
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igénybevételére csak a 10 évesnél fiatalabb gyermekek szülei jogosultak, illetve a 

gyermeknek magán vagy állami gyermekgondozásban kell részesednie (óvoda, iskola). A 

gyermekgondozási költségekhez egyéb módon is hozzájárul az állam, a háztartásban élő 

gyermek/ek ellátására fordított szolgáltatási költségeknek egy részét úgy vállalja át, hogy 

gyermekenként évente legfeljebb 2.300 eurót le lehet vonni az adóból147. A gyermekek után 

adóalap csökkentésre is feljogosít a szabályozás, melynek értelmében alapvetően 

gyermekenként évi 202 eurót juttatnak a családoknak. Ha mindkét szülő igénybe veszi a 

támogatást, akkor mindkét szülő az alapösszeg 60-60 százalékát, vagyis 2x132 eurót kaphat. 

Így a teljes támogatásösszeg 20 százalékponttal lesz magasabb az alapösszeghez képest.  

 

Az úgynevezett személyi társaságokra - vállalkozókra - vonatkozó jogi szabályozás is 

módosult. Az adóváltozások keretében 10 százalékról 13 százalékpontra emelkedett a 

nyereségadómentes jövedelem, azaz a nyereségük 13 százaléka nem adózik (maximum évi 

100.000 euróig). Ennek feltétele, hogy a jövedelem ipari, mezőgazdasági, vagy 

erdőgazdálkodási tevékenységből származzon.  

 

7. 4. 3. Néhány, a társaságokat érintő változás148 

A 2009. évi osztrák társasági adó jogszabályban új, egyrészt a gazdasági krízis nyomán 

kiéleződő társadalmi és szociális problémák kezelését segítő, másrészt a társaságok adóterhét 

enyhítő elem, hogy a vállalkozások az előző évi nyereség maximum 10 százalékáig a 

humanitárius szervezeteknek, fejlődő országokban szociális problémák megoldását segítő 

szervezeteknek, és katasztrófavédelmi szervezeteknek felajánlott támogatással csökkenthetik 

az adózás előtti eredményüket.149 Adómentes maradt a részvényopció esetén elért nyereség, 

amennyiben az árfolyamnyereség nem haladja meg az 50 százalékot és az opció értéke nem 

haladja meg a 36.400 eurót. 

Összegzésképpen arra a megállapításra jutottam, hogy az osztrák adórendszert a 2009. évben 

úgy módosították, hogy elsősorban a magánszemélyeknek kedvezzenek, és a kisebb adóteher 

révén segítsék elkerülni a fogyasztás drasztikus csökkenését. Ez a lépés közvetetten segítség a 

vállalkozásoknak is, hiszen ha kereslet és vásárlóerő van, akkor érdemes termelniük. 

                                                 
147 Még az 500 euró adómentes rész felett. 
148 Egy változtatást lásd korábban: Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl I 2009/52. 
149 Ugyanez vonatkozik a magánszemélyekre is, mivel ők a jövedelmük legfeljebb 10 százalékáig 
érvényesíthetnek adókedvezményt. 
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8. Adóbázis alakulása Magyarországon és Ausztriában 
 

Az adóbevételek és adóterhelés illetve „adóterhelhetőség” szempontjából érdemesnek 

tartottam megvizsgálni az adófizetők számának alakulását a vizsgált országokban. Ahogyan 

korábban is hivatkoztam, Ausztria lakossága a 2008. évben 8.336.549 főt tett ki. Ezen 

személyek közül 5.576.000 fő volt keresőképes és közülük 4.019.900 fő foglalkoztatott.150 A 

munkanélküliek száma 162.100 fő volt. Ezen adatok alapján kiszámítottam az aktivitási rátát, 

amely 75 százalékpontos értékével magasnak számít.151 Az osztrák foglalkoztatottsági ráta 

72,1 százalékpontos értékkel szintén magas.152  Ausztriában a 2008. évben GDP arányosan 

44,4 százalék volt az adóterhelés, és 80.300.778.103,8 euró az összes adóbevétel153,  amely 

érték 24 ezer milliárd - pontosan 24.066.143.197.700  - forintnak felel meg.154 Az 

adóbevételek alakulása a 2005. évi adóreform óta folyamatos növekedést mutat, melyet a 28. 

számú ábra részletesen szemléltet. 

28. ábra 
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Forrás: Saját szerkesztés a Statistik Austria 2009 márc. 31-én összeállított adatai alapján  

 

A Magyarországra vonatkozó hasonló adatok nem festenek túl kedvező képet. Egy 2008. évi 

tanulmány megfogalmazása szerint a volt szocialista Európai Uniós tagállamok körében a 

rendszerváltás még mindig érezteti hatását a munkaerőpiacon. Ez több ország, például 

Magyarország esetében is az aktivitásnak és a foglalkoztatásnak az EU-átlagnál alacsonyabb 

szintjében nyilvánul meg. (TÁRKI - Unicredit 2008) 

                                                 
150 Statistik Austria adatai alapján, 2009, 15–64 éves népesség, 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/erwerbsstatus/index.html, 2009-06-16 
151 Statistik Austria adatai alapján, 2009, 15–64 éves népesség 
152 Statistik Austria adatai alapján, 2009, 15–64 éves népesség 
153 Statistik Austria adatai alapján, 2009, Öffentliche Finanzen 
154 Az árfolyam átszámításához a 2009. április 2-i MNB árfolyamot használtam: 299,70 HUF/Euró. 
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 A KSH adatai alapján Magyarország lakossága 10.045.401 főt számlált a 2008. évben155, 

amely 1.708.852 fővel több volt, mint Ausztria lakossága. A munkavállalási korú népesség 

száma hazánkban 6.794.200 főt156 tett ki, ugyanakkor a foglalkoztatottak száma mindössze 

3.849.100 fő volt, tehát 170.800 fővel kevesebb, mint Ausztriában. Emellett Magyarországon 

ugyanebben az időszakban a munkanélküliek száma 328.800 főt tett ki, amely több mint 

kétszerese az ausztriainak.  

A rendelkezésre álló adatok segítségével megállapítható, hogy Magyarországon a 2008. évben 

az aktivitási ráta 61,5 százalékos, míg a foglalkoztatási ráta 56,7 százalékos értéknek felelt 

meg.157 Ezzel az aktivitási és foglalkoztatási rátával Magyarország európai összehasonlításban 

különösen rosszul áll. Az Eurostat adatai szerint nálunk a legalacsonyabb az aktivitási ráta, és 

a foglalkoztatási rátánk is a második legalacsonyabb158. (TÁRKI - Unicredit 2008) 

 

A GDP arányos adóterhelés Magyarországon a 2008. évben 40 százalék volt159, azaz 2,8 

százalékponttal alacsonyabb az ausztriai adatnál. A 2009. évi adóterhelés hazánkban már a 

GDP 44,9 százalékának felelt meg160, így meghaladta az ausztriai szintet.161 Ugyanakkor nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarország GDP-je jóval kisebb, mint Ausztriáé.162 

A 29. számú ábra a főbb népességi és foglalkoztatási adatokat összesíti Ausztriára és 

Magyarországra vonatkozóan. 

 

                                                 
155 A 2009. évben 10.031.000 fő. 
156 KSH adatai alapján, 2009, 15–64 éves népesség 
157 KSH adatai alapján, 2009, 15–64 éves népesség 
158 A dinamikusan fejlődő Lengyelország mögött. 
159 KSH tájékoztatás (2009 június) alapján. 
160 
http://hirek.oldal.info/h%C3%ADr/gazdas%C3%A1g/2009/02/17/1995111/PwC%20az%20ad%C3%B3reform
%20%C3%A1tcsoportos%C3%ADt%C3%A1st%20jelent%20az%20ad%C3%B3teher%20nem%20v%C3%A1lt
ozik/y2009/m02/d17, 2009-03-28 
161 Az Eurostat adatai alapján (2008. évi publikáció 2006. évi adatok alapján) jelentős különbség van nemcsak az 
EU-15-ök és a később csatlakozott tagállamok között, hanem a később csatlakozott országok csoportján belül is. 
Két csoportra osztják a későbbi belépőket: Az egyiket Szlovénia (39,1 százalék) és Magyarország (37,2 
százalék) alkotják, ahol az EU-27-ek átlagánál (37,1 százalék) magasabb az adóterhelés, míg a másik csoportba 
tartoznak azok az országok, ahol az uniós átlag alatti az adóteher. Ezen belül a skála szélesebb, Csehországban 
mintegy 1 százalékponttal (36,2 százalék), Romániában pedig 8,5 százalékponttal alacsonyabb az adóteher, mint 
az EU átlag. 
Érdekes megállapítása az Eurostatnak, hogy a földrajzi szempontból az unió perifériáján található uniós államok 
(az északiak kivételével), mint például az Egyesült Királyság, Írország, Portugália, Spanyolország, Ciprus és 
Málta, valamint a Balti államok adókulcsai alacsonyabbak. Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária 
szintén alacsony adókulcsokkal operálnak. A „magországok”, úgy mint Franciaország, a Benelux államok, 
Németország, Ausztria, Magyarország, Csehország és Szlovénia viszont átlagon felül ill. ahhoz közeli mértékben 
adóztatnak. (Eurostat 2008:31) 
162 A bruttó hazai termék Magyarországon a 2008. évben 98,196 milliárd euró (26.543.252 millió HUF, átváltási 
árfolyam 270,31 HUF/euró (MNB 2009. 12. 02.)), míg Ausztriában 281,87 milliárd euró volt. 
Forrás: KSH: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=testquery&lang=hu, 2009. dec. 26. 
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29. ábra: Népesség és foglalkoztatási adatok Ausztriában és Magyarországon, 2008. év 
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Forrás: KSH, Statistik Austria 2009 

 

Összességében megállapítható, hogy Magyarországon mind a lakosság száma, mind a 

munkaképes korú népesség száma magasabb, ugyanakkor a foglalkoztatás szintje 

alacsonyabb, mint Ausztriában. Míg Ausztriában a lakosság közel fele adózik az állam felé, 

addig hazánkban ez az arány mindössze 38,3 százalék. 

A két ország viszonylatában a költségvetési adóbevételek különbsége egyaránt jelentős. A 

magyar államnak 8.818 milliárd forintnyi adóbevétele volt a 2008. évben163, 15.100 milliárd 

forintnak megfelelő összeggel kevesebb, mint ugyanazon időszakban Ausztriának. Ez a 

jelentős különbség is megerősíti azt a tényt, hogy a magyarországi adóbázissal alapvető 

problémák vannak. Hatással van erre többek között az alacsony foglalkoztatottság, ráadásul a 

3,849 millió fő aktív munkavállalóból körülbelül 800.000 fő közalkalmazott164 - az illegális 

foglalkoztatás165 és maga az adórendszer egyaránt. A munkáltatók egy része a számukra 

magas adóköltségek lefaragását feketemunkával, illetve jobb esetben az alkalmazottak 

minimálbéren történő bejelentésével „oldják meg”. Ennek az adóminimalizáló magatartásnak 

a közfeladatok finanszírozási forrásaira tett negatív hatása azonban már rövid távon is egyéb 

társadalmi és szociális problémák kialakulásához vezethet. 

                                                 
163 7 százalékponttal magasabb a 2007. évi összegnél. 
http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/gazdasag/apeh20090126.html, 2009-06-12 
164 http://ecoline.hu/piacok/20071130_veres_kamat.aspx, 2009-12-04 
165 A magyarországi adóbevétel 20-21 százalékos illegális foglalkoztatás mellett realizálódik. (Egyes becslések 
szerint ennél magasabb.), Forrás: Siralmas helyzetkép a magyar gazdaságról (2008), 
http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=97096, 2009-06-17 
Ezzel szemben Ausztriában 2007-ben 9,4 százalékos illegális foglalkoztatással kalkuláltak, amely lényegesen 
alacsonyabb értéket jelent a hazaihoz képest. Alacsonynak számít az illegális foglalkoztatás Svájcban (8,2 
százalék), Japánban (9,0 százalék), és az USA-ban (7,2 százalék). A legrosszabb a helyzet Görögországban (25,1 
százalék) és Olaszországban (22,3 százalék)., Forrás: Zentrale Ergebnisse zum Thema Schwarzarbeit, 
http://www.insm.de/insm/Aktionen/INSM-Studien/Zentrale-Ergebnisse-zum-Thema-Schwarzarbeit.html, 2009-
06-17 
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9. Az állami szerepvállalás modelljeinek valamint a társadalmi 
preferenciáknak a különbségei és az ezekből eredő adópolitikai 
eltérések Magyarország és Ausztria viszonylatában 
 

A magyar és osztrák adórendszer főbb különbségeinek megismerése után, az empirikus 

kutatás során vetődött fel bennem a kérdés, vajon miért adnak ugyanazon kérdésekre bizonyos 

esetekben egymással szögesen ellentétes választ Magyarországon és Ausztriában? Egyrészt 

hatással lehetett erre a különböző mintavétel, másrészt úgy vettem észre, hogy a vizsgált 

országokban különböző a társadalmi szolidaritás az adózás tekintetében, és az Európai Uniós 

adóharmonizációs törekvések értékelésében is eltérő nézőpontot tapasztaltam. A következő 

részben a vizsgált országokra vonatkozóan annak igyekeztem utána járni, hogy az állami 

szerepvállalás egyes modelljei és az adópolitika hogyan viszonyulnak egymáshoz? 

Ausztria és Magyarország történelmi fejlődését tekintve eltérő utat követett, más politikai 

kultúrát és gyakorlatot honosított meg, és végül is nem csoda, hogy a két társadalom adózási 

értékrendjében felfedezhetőek különbségek. Témám szempontjából mindez azért releváns, 

mivel fiskális szempontokon túl, társadalompolitikai vetülete is van az adórendszereknek, és 

véleményem szerint az adórendszer megismerése egy ország megismerésének egyfajta 

eszköze lehet.  
 

Jepperson és Sapir munkáiból (pl. Jepperson 2000, Sapir 2005) indultam ki, akik részletesen 

tárgyalják az európai nemzetállami sajátosságok közötti különbségeket, és az azokhoz köthető 

társadalomszervezési166 jellegzetességek eltérő európai fejlődését. Arra kerestem választ, 

vajon hol helyezhető el ezeken a modelleken belül a vizsgálatomba bevont két ország? 

A Jepperson által elkülönített modellek közé tartoznak az angolszász (fő jellegzetessége, hogy 

liberális)167, az északi (fő jellegzetessége, hogy magas szinten állami korporatista)168, a német 

(fő jellegzetessége, hogy állami korporatista)169 és a latin (fő jellegzetessége az erőteljes 

nemzetállamiság (francia, ill. mediterrán modellnek is nevezi))170 modellek. Jepperson 

Ausztriát a német modellbe sorolja, és olyan országként jeleníti meg, ahol Németországnál 

erősebben érvényesül az állami korporatista berendezkedés, ugyanakkor nem olyan erős a 

civil szféra. (Jepperson 2000:32) 

                                                 
166 organization of society 
167 Ide sorolja: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, és alapvetően Ausztrália is 
168 Ide sorolja: Svédország, Norvégia, Dánia 
169 Ide sorolja: Németország, Japán 
170 Ide sorolja: Franciaország, Olaszország, Belgium, Spanyolország 
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Magyarországról nem olvashatunk a tanulmányban, ezért megpróbáltam besorolni az országot 

a modellek egyikébe. A német modellt választottam, mivel az állam gazdasági 

beavatkozásának mértéke hazánkban magas, az újraelosztás mérete a 2009. évben a GDP 50 

százalékát tette ki, amely arány a 4. legmagasabb az Európai Unióban (KOPINT-TÁRKI 

2009). A civil szféra szerepe ugyan erősödő, de még mindig a gyenge hatékonyságúak közé 

sorolható.  

 

A sapiri koncepció elemei nagyban hasonlítanak a jeppersoni modellhez. Sapir szintén négy 

európai társadalompolitikai modellt különített el, melyek a mediterrán171, az angolszász172, a 

kontinentális173, és az északi174 típusú.175 Az egyes szociális modellek különbözőek, 

ugyanakkor közös jellemzőjük, hogy mindegyik jóléti típusú államot alakított ki. A belga 

közgazdász két szempont szerint vizsgálta az egyes jóléti típusú országokat, amelyek a 

hatékonyság és az egyenlőség. A hatékonyan működő országok kedvező gazdasági 

környezetet teremtenek a munkához és a foglalkoztatáshoz, és ebből következően ezekben az 

államokban viszonylag magas a foglalkoztatottság, és színvonalát tekintve versenyképesebb a 

foglalkoztatáspolitika. Egyenlőséget teremtőek azok az államok, ahol viszonylag alacsony a 

szegénnyé válás kockázata. A koncepció szerint, amelyik modell nem hatékony, az nem 

fenntartható és ezért megreformálásra szorul.  

34. Táblázat: A jóléti rendszer értékelése 
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Forrás: Sapir, A. (2005) 

 

Sapir Ausztriát eredetileg a kontinentális berendezkedésű országok közé sorolta, ahol a 

modellje szerinti egyenlőség nagy, ám alacsony a hatékonyság. A modellek közül a 

                                                 
171 Ide sorolja: Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország 
172 Ide sorolja: Írország, Egyesült Királyság 
173 Ide sorolja: Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg 
174 Ide sorolja: Dánia, Finnország, Svédország, Hollandia 
175 Az EU-15 országait kategorizálja. 
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kontinentális berendezkedésű biztosítja a legnagyvonalúbb transzfereket, mely transzferek 

jellemzően a foglalkoztatásra alapulnak, azaz jövedelem és társadalombiztosítási hozzájárulás 

függőek. A kontinentális modell államainak jellemzője továbbá, hogy a jövedelem- és 

vagyonadók tekintetében közepesen magas adószinteket alkalmaznak.  

A 30. számú ábra azt mutatja, hogy a négy modellbe történő besorolás nem egyértelmű. Sapir 

példaként emelte ki Ausztriát, amely ország a foglalkoztatottság és a szegénység kapcsolata 

alapján a kontinentális jellemzők helyett inkább a leghatékonyabban működő, északi modell 

szerint viselkedik, mivel átlag felett helyezkedik el a foglalkoztatottság dimenziójában, és 

átlag alatt a szegénységi rátát tekintve. 

30. ábra 

 

Forrás: Szerkesztés Sapir (2005) alapján  

 

Magyarország nehezen sorolható be az egyes modellek valamelyikébe. Ausztriához hasonlóan 

alapvetően kontinentális típusú ország, de elmozdulás figyelhető meg az angolszász modell 

irányába abból a szempontból, hogy az állam egyre erőteljesebben bevonja a piacot a szociális 

szolgáltatások biztosításába, így például a nyugdíjrendszer működtetésébe. Emellett 

mediterrán jellemzőket is felfedezhetünk a jövedelem-újraelosztás tekintetében, amely 

Magyarországon kevésbé hatékony, mint a tipikusan kontinentális modellű országokban.  

A fenti mérési tényezőkre kitérve, Magyarországot nem lehet egyértelműen besorolni a fenti 

kategóriák valamelyikébe. A 2008. évben a foglalkoztatási ráta - ahogyan már korábban is 

hivatkoztam - 56,7 százalékpont volt, és a TÁRKI vizsgálatai alapján a 2008. évben a 

szegénységi ráta176 értéke több mint 80 százalékpontot tett ki. (TÁRKI - Unicredit 2008) Ezek 

                                                 
176 A szegénységi ráta azt méri, hogy a népesség, vagy egy meghatározott népességcsoport hány százaléka él egy 
általános szegénységi szint alatt. Az értéket elfogadtam, mérése a szociológia „hatáskörébe” tartozik. 
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az indikátorok sem hatékonyságra, sem egyenlőségre nem utalnak, és a mediterrán modellbe 

való besorolás felé mutatnak, ugyanakkor a magas adóalapú finanszírozás egyértelműen a 

skandináv, azaz északi típusú államok jellemzője. 

Sapir szerint az egyes modellek közötti különbségek gyökerei nem az adóztatásban és az 

újraelosztási rendszerben rejlenek. A tanulmány az eltérő humánerőforrás képzettségben és 

munkaerőpiaci adaptációs képességben látja a különbségek okát. (Sapir 2005:5) Véleményem 

szerint egyik tényezőt (újraelosztás, foglalkoztatás) sem lehet egymagában felelőssé tenni a 

modellek közötti eltérésekért. Például az adópolitika számos elemmel tud/na hatni a 

humánerőforrás képzettségének fejlődésére. Gondoljunk csak például Magyarország esetében 

a személyi jövedelemadózásban a felnőttképzés díjának adókedvezményére, a 

felnőttképzésben résztvevő magánszemély informatikai célú kiadásainak adókedvezményére, 

a társasági nyereségadózásnál a szakmunkás tanuló foglalkoztatásának kedvezményére vagy 

akár a cég saját tevékenységi körében végzett kutatásának támogatására.177 Továbbá a 

foglalkoztatás adó jellegű költségeinek csökkentésével elméletileg több bevétel maradhat a 

vállalkozásoknál, akik így többet fordíthatnának fejlesztésekre, esetleg további munkaerő 

felvételére. Az újraelosztás és oktatás/munkaerőpiaci versenyképesség együttes figyelembe 

vételét indokolhatja az is, hogy szorosan összekapcsolódnak azokban az országokban, ahol az 

oktatás adókból finanszírozott ingyenes közjószág. Mindezek alapján csak részben értek egyet 

a Sapir féle következtetéssel, ugyanakkor a modelleket jó kiindulópontnak találtam 

vizsgálatomhoz. 

 

Ausztria az adópolitika tekintetében közepesen magas adószinttel operáló kontinentális típusú 

ország, emellett az átlag feletti foglalkoztatottság, és átlag alatti szegénység miatt az északi 

modellbe is sorolható állam. Mindez arra hívta fel a figyelmemet, hogy megfelelő adópolitika, 

közepes szintű adóterheléssel is lehetővé tud tenni gondoskodó államot. Melyek ennek az 

eszközei Ausztriában? A személyi jövedelmek adóztatásánál több figyelemre méltó megoldást 

találtam. A gondoskodó szemlélet megjelenésének tekintem, hogy az alacsony jövedelmeket 

Ausztriában sem adóztatják, ugyanakkor a magas jövedelmek esetében erőteljes a 

progresszivitás. Az interjúk során egyik válaszadó sem kifogásolta az adótábla 

progresszivitását, sőt az egykulcsos adózás ellenében nyilatkoztak, mondván, az növelné a 

társadalmi egyenlőtlenségeket. 

                                                 
177 A jelöltek közül nem mindegyik hatályos a 2010. évben. 
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Az osztrák társasági adóztatásnál az elmúlt évek folyamán a versenyképesség szempontja 

került előtérbe, melynek következtében az effektív adóterhelés napjainkban alacsonyabb, mint 

a törvényben megjelenő adómérték. Az alacsonyabb adómérték elméletileg a foglalkoztatási 

lehetőségeket is hivatott gyarapítani. 

 

A forgalmi adóztatást ugyan nem érinti dolgozatom, de mivel az általános forgalmi adó 

normál adómértéke Ausztriában 20 százalékos, amely 5 százalékponttal alacsonyabb a 

dolgozatom írásakor hatályos magyarországi adómértéknél, ezért mindenképpen szerettem 

volna megemlíteni, mint jelentős különbséget a két adópolitika között. 

 

Ausztriával szemben Magyarország az európai szinten kirívóan alacsony foglalkoztatással és 

a fenti modell alapján viszonylag nagyarányú szegénységgel olyan adópolitikai szemléletet 

képvisel, amelynél a költségvetés a magas adóterhelésre támaszkodik. 

 

Magyarországon a személyi jövedelem adótábla a 2009. évben csupán két adósávos volt, 

ugyanakkor nálunk már az átlagkeresetűek is a magasabbik adókulccsal adóztak jövedelmük 

egy része után. A 2006. évben bevezetett különadó erősítette ugyan a progresszivitást (40 

százalékpontossá téve az szja felső adósávját), ám a 2010. évtől ez megszűnt. 

A társasági adózás tekintetében a 2006. évben bevezetett különadó eredményeként az effektív 

adóteher magasabb lett a nominális társasági adókulcsnál. A 2010. évtől ez a különadó is 

megszűnt. Ahogyan már korábban is hivatkoztam, a magyar szabályozás számos módosító 

tételt és kedvezményt tartalmaz, amelyek közül a 2010. évtől több megszűnt, mely által 

egyszerűsödött az osztrák jogszabályhoz képest még ezután is túlságosan bonyolult 

szabályozás. 

 

Az egykulcsos típusú adózást a felmérésemben szereplő magyarországi válaszadók 

alapvetően támogatták, és az indoklásaikban - lásd korábban - versenyképességi szempontok 

domináltak, amelyek mellett az egyéb dimenziók eltörpültek.  

 

A 31. számú ábra annak szemléltetésére szolgál, hogy Ausztria és Magyarország példájának 

vizsgálata után milyen összefüggést látok a gazdasági növekedési esélyek és az adópolitikai 

alkalmazkodóképesség között.  
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31. ábra: Az adópolitika és a gazdasági növekedés kapcsolata 

 
 
  magas 

 

       Gazdasági növekedés 

 

alacsony 

 

 

                                                                

      alacsony         magas 

 

Adópolitikai versenyképesség javulása 

 

Forrás: Limpók Valéria, saját modell 

 

Véleményem szerint Magyarország számára a gazdasági növekedés egyik feltétele az 

adópolitika stratégiai és versenyképesség szemléletű újragondolása. A lassú, a 

versenytársakhoz képest folyamatosan lemaradásban levő adópolitikai reakciók csak 

elodázzák a szerkezeti problémák kezelését, amely az adóverseny által erősen befolyásolt 

európai és világgazdasági környezetben tovább növelheti meglévő hátrányunkat. A jelenlegi 

világgazdasági krízis olyan változtatásokat eredményezett a magyar adópolitikában, amelyek 

közül számos előnyös a vállalkozások számára, így például a foglalkoztatást terhelő járulékok 

mértékének csökkentése, vagy a különadó eltörlése. Már egyre több helyen hallható, 

olvasható napjainkban, hogy a krízis egyben lehetőségeket is teremthet. Adópolitikai 

szempontból ennek a jelei már látszanak, és ez véleményem szerint a gazdasági növekedés 

megindulására pozitív hatással lesz. 

A gyors adópolitikai reagálásra példaként szolgálhat az osztrák döntéshozatal, gondoljunk 

csak a 2005. évi adóreformra, illetve a jelenlegi krízis kezelésére. 

 A 35. számú táblázatban igyekeztem összegyűjteni, hogy a vizsgálataimban szereplő két 

ország viszonylatában mely tényezők befolyásolhatják a hatékonyabb adórendszerek felé 

történő elmozdulásokat. 

Megújulás az adópolitikában  
stratégiai és versenyképesség 
orientált szemlélettel 
 

Lassú, a 
versenytársakhoz 
képest 
folyamatosan 
lemaradásban levő 
adópolitikai 
reakciók 
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35. Táblázat 

BELSŐ 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Ausztria Magyarország Ausztria Magyarország 
 
Megfelelőek az államháztartási 
pozíciók 
 
Adóalanyok alapvetően jó 
véleménye az adópolitikáról 
 
Az adótörvény módosításoknak 
jellemzően átmeneti idejük van, 
és a jogszabályok általában 
visszamenőleg nem lépnek 
hatályba. 
 
Társadalmilag elfogadott 
progresszivitás az szja-ban 
 
Társasági adózásnál csoportos 
adózás lehetősége 
 
Hatékony adóadminisztráció 
 
Versenyképes adópolitika 
 
Stratégiai szemléletű 
adójogszabály alkotás 
 
Osztrák érdekeltségű nemzetközi 
vállalatok 
 

 
Bérszínvonal előnyök 
 
Megújulási képesség 
 
 

 
Magas társadalmi elvárások a 
gazdaságpolitikával/adópolitikával szemben 
pl. Maastrichti kritériumok szigorúan vétele 
(Megjegyzés: Ez előny is lehet.) 
 
Magasabb bérszínvonal178 
 

 
Szűk költségvetési mozgástér 
 
Rossz világpiaci imázs 
 
Stratégiai jellegű szemlélet 
hiánya az adóztatásnál 
 
Bonyolult adójogszabályok 
 
Túl sok adónem 
 
Az adóalanyok számára 
kiszámíthatatlan adókörnyezet 
  
 

 
 

KÜLSŐ 
LEHETŐSÉGEK FENYEGETÉSEK 

Ausztria Magyarország Ausztria Magyarország 
 
Erős régiós verseny megújulásra 
ösztönző nyomása 
 
Egyedi, vonzó adóintézkedések 
megtartása, bővítése 
 
Adóalanyok viszonylagos 
elégedettségének megtartása 

 
Erős régiós verseny megújulásra 
ösztönző nyomása 
 
Feketegazdaság beterelése az 
adózói körbe 
 
Egyedi, vonzó adóintézkedések 
kialakítása 
 
Adóalanyok elégedettségének 
növelésével adófizetési hajlandóság 
javulása 
 
Külpiacok növekedésének 
beindulása/fokozódása 

 
Adóverseny fokozódó nyomása 
 
Lassuló gazdasági növekedés 
 
Kedvezőtlen demográfiai 
változások 
 

 
Túl lassú reakciók a fokozódó 
adóversenyre 
  
Visszaeső gazdasági növekedés/ 
ill. befagyó gazdaság 
 
Kedvezőtlen demográfiai 
változások 
 
Kiszolgáltatottság a nemzetközi 
vállalatok beruházási és termelési 
stratégiájának 

Forrás: Limpók Valéria, saját összeállítás a SWOT analízis keretrendszerének felhasználásával 
 

 

Mint látható a két ország különböző szociális modellel és különböző gazdasági, társadalmi 

háttérrel rendelkezik, ugyanakkor hasonló gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie.  

 

 

                                                 
178 A foglalkoztatás nézőpontjából vizsgálva ”gyengeség”. 
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A szigorú osztrák költségvetési politika eredményeként, ahogyan a 36. számú táblázat is 

mutatja, Ausztriában az állami bevételek a 2006. évtől a 2008. évig folyamatosan növekedtek, 

míg a kiadások csökkenni tudtak. A 2001. évben még 67,1 százalékos államháztartási hiány a 

2007. évig folyamatosan csökkent, egészen 59,5 százalékpontra.179  

 

36. Táblázat: Az osztrák költségvetés alakulása, Adatok a GDP százalékában 

Évek Bevételek Kiadások Finanszírozási 

egyenleg 

1976 43,8 47,5 -3,8 

1980 47,6 49,7 -2,1 

1985 50,1 53,2 -3,1 

1990 48,8 51,4 -2,6 

1995 50,5 56,3 -5,9 

2000 50,3 52,1 -1,9 

2001 51,4 51,6 -0,2 

2002 50,1 51,0 -0,9 

2003 49,9 51,5 -1,6 

2004 49,5 54,0 -4,5 

2005 48,4 50,1 -1,7 

2006 47,9 49,7 -1,7 

2007 48,1 48,8 -0,7 

2008 48,4 48,9 -0,5 

Forrás: Statistik Austria, 2009. 09. 30-i adatai alapján 

 
 

A pénzügyi és gazdasági válság hatásainak enyhítésére mindkét vizsgált országban fiskális 

gazdaságösztönző intézkedéseket hoztak. Alapvető különbség azonban, hogy míg 

Magyarországon igen komoly külső finanszírozási forrás bevonására volt szükség, addig 

Ausztria saját tőkéjéből gazdálkodott, és a „Bankenpaketes”180 eredményeként emelkedett az 

államháztartási hiány a 2008. évre 62,6 százalékpontra.  

 

 

 

 
                                                 
179 A Statistik Austria-nak a dolgozat írásakor elérhető legfrissebb adatai alapján. 
180 Bankmentő csomagok 
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37. Táblázat: A magyar költségvetés és államadósság alakulása, Adatok a GDP százalékában 

 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 
Államháztartás  

egyenlege  

(ESA 95, 

Magánnyugdíj-

pénztár nélkül) 

 

-4,02 

 

-8,92 

 

-7,23 

 

-6,40 

 

-7,90 

 

-9,31 

 

-4,99 

 

-3,78 

Bruttó 

államadósság 

(ESA 95, 

Magánnyugdíj-

pénztár nélkül) 

 

52,02 

 

55,60 

 

58,37 

 

59,11 

 

61,77 

 

65,64 

 

65,85 

 

72,88 

Forrás: Pénzügyminisztérium (2009b) 

 
 
A 37. számú táblázat a főbb költségvetési adatokat tartalmazza a magyar gazdaságra 

vonatkozóan, melyek alapján látható, hogy országunkban lényegesen kisebb az állam 

mozgástere, mint nyugati szomszédunknál. 

 

Az adózás főbb jellemzőinek áttekintése és az empirikus kutatás eredményei alapján a 

negyedik hipotézisemet (H4), mely szerint az állami szerepvállalás modellje és a társadalmi 

preferenciák hatnak arra, hogy milyen a nemzeti és az Európai Uniós adópolitika 

elfogadottsága Magyarországon és Ausztriában, elfogadom.  

 

 

A nemzeti adópolitikák terén azonban a költségvetés állapotától függetlenül, bizonyos 

helyzetekben kihagyhatatlanul lépni kell. A jelenlegi világgazdasági krízis nyomán 

felértékelődő állami szerepvállalás finanszírozási forrásainak szinten tartása, illetve bővítése 

olyan általános igény, amelyet az adóversenyt kihasználó egyre agresszívebbé váló 

adótervezési eszközök dzsungelében kellene megvalósítani. A következő fejezetben annak 

jártam utána, hogy a világgazdaságban a jelenlegi pénzügyi és reálgazdasági problémák 

nyomán milyen fontosabb változások történtek a dolgozat lezárásáig az adózás területén. 
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10. Napjaink világgazdasági krízise és az adópolitika összefüggései 
 

A 2007-2008-as években kibontakozó pénzügyi és gazdasági krízis, az elszabadult pénzügyi 

piacok hitelszűkét okozó, és a reálgazdaságba begyűrűző hatása napjainkban sok fejfájást 

okoz a gazdaságpolitikai döntéshozóknak a világ valamennyi pontján. A pénzügyi piacok 

kudarca a 2008. évben az állami beavatkozás kudarcát is magával hozta, hiszen a megbolydult 

pénzügyi folyamatokra hatni próbáló kormányzati beavatkozások esetenként hatástalannak 

bizonyultak, sőt bizonyos esetekben erősítették az elszabadult pénzpiaci folyamatokat.181 A 

2009. év során a világ fellélegzett, csillapodni látszanak a pénzügyi piacok kilengései. 

Véleményem szerint korántsem biztos, hogy nem egy újabb vihar előtti csendről van szó, 

hiszen a világ pénzügyi piacain a bankcsődökön és feltőkésítéseken kívül fundamentális 

változások valójában nem történtek. A pénzügyi krízis kapcsán nem minden esetben sikeres 

kormányzati beavatkozás ellenére világszerte az állami szerepvállalás növekedését és az 

automatikus stabilizátorok, valamint a diszkrecionális eszközök erőteljesebb alkalmazását 

tapasztalhattuk/juk. A dolgozat írásakor úgy tűnt számomra, hogy L alakú recesszióval182 

célszerű kalkulálni, amely folyamatosan aktív, válságkezelő államot igényel majd. A 2008-

2009. évi kormányzati reakciók trendjeit figyelve megállapítható, hogy a legtöbb OECD 

országban expanzív gazdaságpolitikát próbáltak alkalmazni, és fiskális politikai 

intézkedéseket hoztak a krízis negatív következményeinek kezelésére. Az Amerikai Egyesült 

Államokban döntöttek a legnagyobb fiskális beavatkozási csomagról, az ország 2008. évi 

GDP-jének 5,5 százalékának megfelelő értékben. Négy másik OECD ország a 2008. évi 

GDP-jének 4 százaléka körüli összeget fogadott el válságkezelésre, illetve vannak államok, 

ahol a GDP-hez viszonyítva még ennél is nagyobb mértékű állami beavatkozásról döntöttek 

(pl. Ausztrália, Kanada, Korea, és Új-Zéland). Ugyanakkor néhány államban fiskális 

megszorításokkal, valamint restriktív gazdaságpolitikai beavatkozással reagáltak a negatív 

gazdasági folyamatokra. Ezek közé az országok közé tartozik Magyarország, Izland, és 

Írország. (OECD 2009a) 

 

Számos országban az első kríziskezelő intézkedések közé került a kormányzati kiadások 

növelése, valamint az adóteher csökkentés, és mindezek jellemzően az államháztartási hiány 

növekedését eredményezték. (Blanchard 2009) A legtöbb államban, ahol fiskális eszközöket is 

                                                 
181 Például az Egyesült Államokban a csődbe jutott bankok pénzügyi kisegítése. 
182 Gyors és mély zuhanás után hosszú ideig stagnálás. 
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használtak válságkezelésre, a kezdeti válságcsomagok után egyre inkább az adóteher 

csökkentést preferálták az állami kiadások növelésével szemben. Az OECD a tagállamait két 

csoportra osztotta a fiskális politikájuk alapján, melyet leegyszerűsítve szemléltetek a 38. 

számú táblázatban. (OECD 2009a) 

 

38. Táblázat: Válságkezelő fiskális politikák az OECD országaiban, 2009 
   

KORMÁNYZATI 

BEVÉTELEK 

 

KORMÁNYZATI 

KIADÁSOK 

 

ORSZÁGOK 

 

MEGSZORÍTÓ  

FISKÁLIS 

CSOMAG 

 

növekedés                      és/vagy         csökkenést 

várható                                                prognosztizál 

 

Magyarország, Izland, és Írország 

 

TÁMOGATÓ  

FISKÁLIS 

CSOMAG 

 

csökkenés                      és/vagy         növekedést 

 várható                                              prognosztizál 

 

Pl. USA, Kanada, Luxemburg, Spanyolország, 

Cseh Köztársaság, Németország, Svédország, 

Japán, Belgium, Hollandia, Egyesült Királyság, 

Szlovák Köztársaság, Ausztria, Lengyelország, 

Portugália, Franciaország, Svájc 

Forrás: Saját szerkesztés az OECD tanulmány adatai alapján, 2009 

 

A 38. számú táblázat alapján megállapítható, hogy az OECD országok körében napjainkban a 

„támogató” fiskális politikai beavatkozás dominál. Így például Ausztria is egyrészt adóteher 

csökkentéssel, másrészt a kormányzati kiadások növelésével próbálja kezelni a negatív 

gazdasági és társadalmi folyamatokat.  

 

Az OECD a magyar gazdaság esetében a 2008. évtől a 2010. évig terjedő időszakra nem 

várt/vár adóbevétel növekedést, ellenben az elfogadott kormányzati intézkedések183 

ismeretében a kormányzati kiadások jelentős csökkenését prognosztizálták. A 32. számú 

ábrán a szervezet 2009 tavaszán publikált előrejelzése látható a fiskális csomagok feltételezett 

hatásáról a költségvetési egyensúlyra.  

 

 

 

 

                                                 
183 Az OECD tanulmány lezárva: 2009. március 24. 
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32. ábra: A fiskális csomagok hatása a költségvetési egyensúlyra a 2008-2010-ig terjedő időszak alatt a 
2008. évi GDP %-ában 

 

Forrás: OECD 2009a 

 
Az adómódosítások várható hatásai a 2008. és 2009. évi adópolitikai intézkedések tükrében 

Magyarországon és Ausztriában eltérően alakulnak. Az OECD Ausztriában a 2010. évig 

terjedő időszakra adóteher csökkenést prognosztizált, amelynek kedvezményezettjei - 

ahogyan már korábban is bemutattam - elsősorban a magánszemélyek.  

 

Ugyanakkor Magyarországon az előrejelzés szerint az adóterhelés nemzetgazdasági szinten 

változatlan marad, melyet a 39. számú táblázat szemléltet. Hazánkban az adómódosítások a 

járulékcsökkentés révén elsősorban a vállalkozásoknak kedveztek, ám ezzel párhuzamosan az 

általános forgalmi adó normál kulcsának emelkedése miatt az adóváltozások nemzetgazdasági 

szinten „zéróösszegű játékként” is felfoghatóak.  

 

39. Táblázat: Az adóintézkedések várható hatása a 2008-2010-es időintervallumban a 2008. évi GDP %-
ában 

 

Ország 

Összesített 

nettó hatás 

 

Magánszemélyek 

 

Vállalkozások 

 

Fogyasztás 

Társadalombiztosítási 

befizetések 

Ausztria -1,3 -1,1 -0,2 0,0 0,0 

Magyarország 0,0 -0,1 -1,5 1,6 0,0 

Forrás: OECD 2009a 
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A krízismechanizmus adóhatását a nemzetek feletti szervezeteken túl az „adózásból élő” 

nemzetközi vállalkozások is kiemelt figyelemmel kísérik. A Deloitte nemzetközi pénzügyi és 

adótanácsadó cég 2009 márciusában publikálta globális felmérését, melyben mintegy 50 

országban többek között azt vizsgálta, hogy az egyes országok a világgazdasági krízis negatív 

hatásait milyen adóintézkedésekkel próbálják enyhíteni. (Deloitte 2009a) A felmérés nem 

csupán az adóváltoztatásokra fókuszált, hanem az egyéb - a dokumentum készítéséig 

meghozott - fiskális intézkedéseket is igyekezett górcső alá venni. A tanulmányban vizsgált 

országok gyakorlata alapján hasonló trendek, és tipikus adóintézkedések körvonalazhatóak. 

Ha mindezeket csupán két szóban kellene összegeznem, ezt írnám: folytatódó adóverseny. A 

jellemző adóváltoztatások közé tartoznak a vállalkozások, ezen belül is az élőmunka 

adóterheinek csökkentése, de tipikus intézkedésnek számít az adómérték csökkentés is. 

Gyakori a gyorsított értékcsökkenési leírás bevezetése, az adóhatóság részéről a vállalkozások 

likviditási helyzetének javítására irányulóan a gyorsabb adóvisszatérítés, valamint az 

adóbefizetési határidők kitolása. Vannak országok, ahol a háztartások adóterhelésén 

igyekeznek enyhíteni, növelvén ezzel a vásárlóerőt, ilyen például Ausztria.  Az OECD 

tanulmányhoz hasonlóan, a Deloitte felmérés is azt állapította meg, hogy ha egy ország a 

kríziskezelés kapcsán növelte a gazdaságélénkítésre fordított források nagyságát, azt 

jellemzően nem az adócentralizáció fokozásával próbálta megvalósítani.  Ugyanakkor fontos 

kihangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan meghatározza a jogszabályalkotás mozgásterét az adott 

ország költségvetésének helyzete is.  

 

Summa summarum az adópolitika fontos eszköze a válságkezelésnek. Megpróbáltam 

csoportosítani az egyes országok adópolitikai reakcióit a gazdasági válságfolyamatokra. 

Nem csupán az Európai Uniós gazdasági teret vizsgáltam, hiszen maga a krízis is globális. A 

következőkben az általam elkülönített öt kategóriát mutatom be: 

Passzív - Ebben az esetben az állam lemond az adópolitika, mint válságkezelő eszköz 

használatáról.  

Például az Öböl-menti országok közül Jordánia adóztatja a magánszemélyeket, 

társaságokat és forgalmi adót is alkalmaz. Az ország évek óta nem változtatott 

adópolitikáján, és az jelenleg sincs tervben.184 

                                                 
184 A gazdaságában nagyon fontos szerepe van a turizmusnak. 
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Agresszív - Olyan jelentős adóelőnyt alkalmaz, illetve tart fenn az ország, amely miatt 

más országokból kivonják az adóalapot, és oda csoportosítják át.  

Ide sorolható például az uniós tagállamok közül Luxemburgnak a kamatadóhoz való 

viszonyulása. A jogszabályi hátteret a már korábban is hivatkozott, kamatadóról szóló 

2003/48/EK irányelv adja, melynek értelmében185 Luxemburgnak az uniós tagállamok 

részére információt kellene szolgáltatnia azok állampolgárainak Luxemburgban nyitott 

bankbetétjei után járó kamatjövedelmeiről, hogy azok odahaza ne kerülhessék el 

adófizetési kötelezettségeiket. Luxemburg - Ausztria és Belgium is – azonban 

engedményt kapott, és információcsere helyett 2011. június 30-ig forrásadót vethet ki 

a külföldiek ott keletkezett banki jövedelmeire. Luxemburg azonban nem hajlandó 

kamatadót kivetni, és a nagyhercegség általános döntésének megfelelően tájékoztatást 

sem hajlandó adni az ilyen kamatjövedelmekről az illetékes tagállamoknak. Ennek 

következménye, hogy a kamatadó-irányelv hatálya alól így kibújó kedvezményezettek 

közé tartozik egyes becslések szerint mintegy 60 ezer igen vagyonos, Nagy-

Britanniában élő magánszemély, akik ottani fizetési kötelezettségüket kerülik el 

luxemburgi bankbetétjeik révén. Hasonló helyzet áll fenn egyes ír és máltai gazdagok 

esetében is.186 

Az agresszív adópolitikát alkalmazó országok közé sorolom továbbá az offshore 

területeket, adóparadicsomokat187 is. Adóparadicsomnak minősül például az Európai 

Uniós tagállamok közül Ciprus, Közép-Amerikában Panama, a Karib tengeren 

Dominika, stb.. Az arab-félsziget országai között is találhatunk rendkívül kedvező 

adózású államokat, például Bahreinben nem alkalmazzák a hagyományos fő 

adónemeket: nincsen személyi jövedelemadó, társasági nyereségadó és általános 

forgalmi adó. Az OECD 2008. év végén végzett becslése szerint az 

adóparadicsomokban világszerte összesen 5–7 billió dollár értékű vagyont fektettek 

be, ám az érintett számlákat övező titoktartás megnehezíti annak meghatározását, hogy 

                                                 
185 1. cikk szerint: /1/ „Egy tagállamban felmerülő kamat- és jogdíjfizetések mentesek az adott államban ilyen 
kifizetésekre akár forrásnál történő levonással, akár kivetéssel beszedett adók alól, feltéve, hogy a kamat vagy 
jogdíj haszonhúzója egy másik tagállam vállalkozása, vagy egy tagállam vállalkozásának egy másik tagállamban 
levő állandó telephelye.” Ilyen irányelv van az anya- és leányvállalat esetében fizetendő osztalékra is. 
(90/435/EGK Irányelv) 
186 Bruxinfo, http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25910, 2009-06-29 
187 Kiemelkedően kedvező feltételeket biztosítanak az adóparadicsomok az offshore cégalapítás számára. 
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pontosan mekkora érték található ezeken a külön joghatósággal rendelkező 

területeken.188 

Védekező - Ebben az esetben az állam olyan adóintézkedéseket vezet be, amelyekkel 

alapvető gazdasági érdekeit - például a minél nagyobb munkaerőpiaci 

foglalkoztatottság, állami költségvetés biztonsága - védi. Ennek a taktikának további 

három típusát különítem el: 

A, Munkaerőpiac orientált - Ebben az esetben az állam célja a munkahelyek 

megőrzése.  

Példaként említhető a munkaintenzív termelésre alapozó kínai gazdaság 

adópolitikája, ahol kríziskezelő intézkedésként a textília és ruhaexportőröket 

érintő általános forgalmi adó visszatérítési rátát189 1 százalékponttal 

megemelték, 14 százalékról 15 százalékpontra. Egyes becslések szerint e révén 

731 millió dollárnak megfelelő összeg maradhatott így a vállalkozásoknál a 

2009. évben, ezáltal remélhetőleg munkahelyek százait megmentve a 

textiliparban.190  

B, Költségvetés orientált - Olyan adómódosításokat vezet be az ország, 

amelyeknek célja az adóbevételek növelése.  

Ide sorolom például a brit kormány 2009. évi drasztikus adóemelési lépéseit, 

ezen belül például 2009 júliusában a személyi jövedelemadó legfelső 

adókulcsának 50 százalékra történő emelését a 150.000 font feletti 

jövedelmekre.191 

                                                 
188 Az Európai Közösségek Bizottságának COM(2009) 201 végleges közleménye (Brüsszel, 28.4.2009) Angel 
Gurríának, az OECD főtitkárának a 2008. október 21-én Párizsban „A nemzetközi adókijátszás és -kikerülés 
elleni küzdelem” címmel megrendezett konferencián elhangzott megjegyzése alapján., pp. 4 
189 Visszatérítés az exportőr részére. 
190 Hatályos 2009. február 1-től. (World Bank 2009b) 
191 Úgy tűnik azonban, hogy a brit kormány drasztikus adóemelési lépései, melyek a tehetősebb rétegeket 
érintenék, nem túl eredményesek. Ők azok ugyanis, akik „lábbal szavaznak”, és könnyebben megteszik, hogy 
kitelepülnek a kedvező adórendszerű országokba, illetve területekre. Ebből a szempontból Monaco, a  Man- és 
Csatorna- szigetek is kedvelt célpontok. Monacóban az ingatlanárak a 2008. évben mintegy 30 százalékponttal 
emelkedtek – a globális ingatlanpiaci áresés ellenére -. A kereslet alakulása mögött nem feltétlenül a jó időjárás 
és kedvező földrajzi fekvés van, mivel a hasonlóan jó adottságokkal rendelkező francia Cote d’Azur vagy a 
spanyol Costa del Sol számos körzetében 50 százalék körüli árcsökkentést mutattak ki. A Monaco 
szomszédságában lévő Provence településein is jelentős ingatlanáresés volt megfigyelhető, ezért a drágulás okát 
egyértelműen a kedvező adózási feltételekkel magyarázza Sovereign Group, amely szerint a városállam területén 
továbbra is drágulni fognak a lakások., http://www.vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=280978, 2009-07-15 
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C, Progresszivitást erősítő - Ide sorolom a magasabb jövedelműeket 

magasabb adómértékkel adóztató politikát a személyi jövedelemadó tábla 

progresszivitásának fokozásával és/vagy új adónem/ek bevezetésével.  

 

Követő - Azt az adópolitikai taktikát sorolom ide, amikor az érintett állam saját 

adóalapjának védelme érdekében hasonló intézkedést/eket hoz, mint versenytársai.192 

Ez figyelhető meg az Európai Unió országain belül az euró zóna tagállamai és a 

közép-kelet-európai országok között a társasági nyereségadókulcs tekintetében. Az 

1990-es évek közepétől a közép-kelet-európai országokban jelentősen csökkentették a 

társasági nyereségadó kulcs mértékét, ezzel adóversenyt generálva. A 2008. évben az 

euró zóna több országában is jelentős társasági nyereségadókulcs csökkentést hajtottak 

végre, a legnagyobb mértékűt Németországban (-8,9 százalékpontos csökkentéssel 

29,8 százalékra) és Olaszországban (-5,9 százalékponttal 31,4 százalékra). (Eurostat 

2008) 

A világ más tájain is megfigyelhető a követő magatartás a társasági nyereségadózás 

tekintetében. Például az olajállam, Kuvait nem adóztatja állampolgárait, vállalatait, és 

az Öböl-menti országokban székhellyel bíró vállalatokat, csupán az ezeken kívüli 

külföldi államok Kuvaitban kereskedelmet folytató egységei adókötelesek. A 2008. 

évtől egységes lineáris társasági nyereségadót vezettek be a korábbi 0 és 55 

százalékpont között mozgó adóráták helyett. (Deloitte 2009b) 2009 júniusában a 

szintén gazdag olajállamnak számító Ománban a külföldi befektetők csalogatása 

érdekében a társasági nyereségadó 5-től 30 százalékpontig terjedő kulcsának 

egységesen 12 százalékpontra való módosításáról döntöttek 2010. januári hatállyal. 

(Business24-7 2009) Pár héttel később szintén 2009 júniusában, a szomszédos 

Katarban a külföldi befektetések ösztönzése érdekében a nyereségadókulcs drasztikus, 

35 százalékról 10 százalékpontra történő csökkentéséről határoztak, ráadásul a katari 

és öböl menti országok vállalatai mentesülnek az adó megfizetése alól. (Zinza 2009)193 

 

                                                 
192 Ilyen jellegű lépéseket tettek a balti államok az 1990-es évek közepén, amikor egymást követve vezették be 
az egykulcsos adózás különböző változatát. Észtország 1994-ben, Litvánia 1994-ben, Lettország 1997-ben. 
Szintén az egykulcsos adózás mintájának a követése volt megfigyelhető Románia és Bulgária esetében.  
Romániában a 2005. évben vezették be az ilyen típusú adózás egyik változatát, és néhány év késéssel, a 2008. 
évtől a szomszédos Bulgária is alkalmazza. 
193 Témámhoz ugyan kevésbé kapcsolódik, de szeretném megjegyezni, hogy úgy tűnik, ezek az országok 
megkezdenék csökkenteni az egyoldalú függőségüket az olajeladásoktól.   
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Kooperatív - Ebben az esetben az egyes országok lemondanak adópolitikai 

szuverenitásukról illetve annak egy részéről, hogy más országokkal együtt 

hatékonyabb és eredményesebb szabályozást alakítsanak ki. Ez az alapgondolata az 

uniós adóharmonizációnak, de a nemzetközi szintű adó-együttműködéseknek is.  

Az adópolitika, mint válságkezelő eszköz nem csupán nemzetállami szinten került elő 

a gazdasági krízis kapcsán. Mario Monti, a korábban Romano Prodi által vezetett194 

Európai Bizottság versenypolitikai biztosa szerint, a mostani válság lehetőséget 

nyújthat egy olyan uniós stratégiai paktum kikovácsolására, melynek célja az Európai 

Unió belső piacának megerősítése lenne, például egy korlátozott jellegű 

adóharmonizáció révén.195 Az unió angolszász és az úgynevezett szociális 

piacgazdaságai között létrehozandó kompromisszum lenne a legjobb módja annak, 

hogy biztosítani tudják Európa majdani gazdasági erejét és szociális stabilitását. Monti 

véleménye szerint a jelenlegi válság lehetőséget nyújt egy efféle megállapodás 

megkötésére. Az angolszász országok, mint Nagy-Britannia és Írország, az új 

tagállamokkal együtt korábban többször kifogásolták, hogy egyes országok - így 

például Franciaország - nem tesznek eleget a belső piaci szabályoknak, így például 

azoknak, amelyek a versenyt vagy az állami támogatásokat szabályozzák. Ezzel 

szemben azok az államok, amelyek nagyvonalúbb szociális juttatásokat biztosítanak, 

azt kifogásolták, hogy az alacsony adókulccsal operáló tagországok a társasági 

adóharmonizáció semmiféle formáját nem támogatják. A két oldal között alapvető 

érdekellentétek vannak, és Monti azt javasolta, hogy az Európai Unió rukkoljon elő 

egy olyan stratégiai paktummal, amely a két hozzáállás kombinációjára építene. Az 

adómegállapodáshoz azonban a tagállamok egyhangú jóváhagyására van szükség, ám 

egyes országok számára az adóügyekben gyakorolt szuverén jog sérthetetlen. Az ír 

kormány például csak úgy volt hajlandó aláírni a Lisszaboni Szerződést, hogy jogi 

garanciákat kapott arra, hogy a szerződés életbe lépésével nem sérül majd az ország 

adószuverenitásának joga.196 

 

                                                 
194 1999 és 2004 között. 
195 Bizonyos szintű adóharmonizációról már most is beszélhetünk… 
196 Bruxinfo, http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25710, 2009-05-18, és 
http://www.euractiv.hu/intezmenyek-jovo/hirek/az-unios-csucs-utan-celegyenesben-a-lisszaboni-szerzodes-
001755, 2009-12-09 
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A 33. számú ábrán az egyes adópolitikai taktikák és várható eredményességük – tőkevonzás 

és állami bevételek szempontjából - közötti kapcsolatot igyekeztem szemléltetni. 

 

33. ábra: Adópolitikai reakciók típusai 

Állami szerepvállalás az adózásnál
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Forrás: Limpók Valéria, saját modell 

 

Ezek az adópolitikai reakciók a gyakorlatban egymással kombinálva is megjelennek, mint 

például a követő, egyben kooperatív magatartás Németország esetében. 

Meglátásom szerint az agresszív stratégia hoz legnagyobb eredményt az adott ország 

gazdasága számára a tőkevonzás és az állami bevételek szempontjából. Ugyanakkor az uniós 

államok szintjén mégsem javasolnám az agresszív stratégia követését, mert olyan erőteljes 

adóverseny felé terelheti a versenytárs országokat, amely már károsnak is minősülhet.197 

Célszerű figyelembe venni azt is, hogy a világméretű gazdasági krízis nyomán pontosan az 

agresszív adóstratégiájú országok által elszipkázott adóalapok feltárásának igénye látszik 

erősödni. A 2009. év folyamán olyan lépések sora történt nemzetközi szinten, amelyek az 

adóparadicsomokban elrejtett pénzek kimutatására, és az adóelkerülési lépésekhez 

kapcsolódóan a bank- és adótitok intézményeinek lazítására irányulnak.  

 

                                                 
197 Az OECD állásfoglalása szerint a nulla közeli adómérték tekinthető károsnak (lásd adóparadicsomok). Az 
Európai Unió álláspontja szerint viszont csak a szóban forgó ország átlagos adómértékéhez viszonyítva lehet 
eldönteni, hogy károsan alacsony-e egy adókulcs szintje vagy sem. A vállalkozások adózására vonatkozó uniós 
magatartási kódex (Code of Conduct) szerint a káros adóintézkedések olyan intézkedések (beleértve a 
közigazgatási gyakorlatokat is), amelyek jelentősen befolyásolhatják, hogy a vállalatok tevékenysége hol 
összpontosul az Európai Közösségben, és az érintett tagállamban általában érvényes adószintnél sokkal 
alacsonyabb adószintet szabnak meg. 
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Csak néhány példa a dolgozat lezárásáig történt eseményekből, melyek a 2010. év februárjáig 

láttak napvilágot: 

 

Információcsere-egyezmény Németország és Gibraltár között198 

Az angol felségterület alá tartozó Gibraltár az OECD adóparadicsomokról összeállított 

„szürke listáján” található. Az OECD a "szürke listát" 2009 áprilisában állította össze, hogy 

általa nyomást gyakoroljanak az adóparadicsomokra - lásd a 4. számú mellékletben -. A lista 

azokat az országokat tartalmazza, amelyek már kilátásba helyezték az együttműködést az 

adóügyi kérdésekben - a normát lásd később -, de ezt még nem ültették át a gyakorlatba. 

Gibraltár elméletileg tehát elkötelezte magát a nemzetközi adózási standardok alkalmazása 

mellett. Gyakorlatilag azonban még keveset tett érte a terület, ám az elvárásoknak megfelelő 

jogi lépések lassan megkezdődtek. 2009 augusztusában megállapodást kötött Németországgal, 

melynek értelmében a német hatóságok információkat kaphatnak állampolgáraik gibraltári 

befektetéseiről, banki ügyleteiről, ha az a német adójog érvényesítéséhez szükséges.  

Hasonló megállapodást kötött Gibraltár 2009 márciusában az Amerikai Egyesült Államokkal 

is.199 Megállapítható, hogy a „szürke listáról” való lekerülés érdekében a kezdő lépéseket teszi 

a terület. 

 

Az Egyesült Királyság megállapodása Liechtensteinnel200 

Az Egyesült Királyság adóhivatala 2009 nyarán döntött úgy, hogy felajánlja az érintett angliai 

befektetőknek, hogy a világ egyik legfontosabb adóparadicsomaként számon tartott 

Liechtensteini Nagyhercegségben vezetett titkos számláikról mérsékelt büntetés mellett 

adjanak számot. A 35 ezer lakosú Liechtenstein döntéshozói végül abban állapodtak meg, 

hogy együttműködnek az adatok kiadásában, és segítenek az angol adóhivatalnak. 

Ugyanakkor a brit adóhatóság csak megalapozott gyanú esetén kaphat tájékoztatást - ennek a 

gyakorlatba való átültetése véleményem szerint nem egyszerű -. A megállapodás alapján a 

liechtensteini bankok megszüntetik azoknak a brit állampolgároknak a számláit, akik nem 

                                                 
198 Bundesministerium der Finanzen, Pressemitteilungen, 13.08.2009, 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54090/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2009/08/200913
08__PM39.html, 2009-08-13 
199 Bloomberg.com: Germany Signs Accord With Gibraltar to Exchange Tax Information, Published: August 13 
2009, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a12CSOhOwOds 
200 Financial Times online: UK agrees tax deal with Liechtenstein, Published: August 10 2009 
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élnek az angol állami adóhatóság ajánlatával, és nem nyilatkoznak a hercegségbeli 

befektetéseikről. 

A brit adóamnesztia értelmében a Liechtensteinben számlákkal rendelkező briteknek 10 évre 

visszamenően meg kellene fizetni az elmaradt adóikat, illetve az adó 10 százalékát 

büntetésként kellene leróniuk. Becslések szerint mintegy 5 ezer befektetőt érinthet a kérdés, 

és 2-3 milliárd fontnyi adózatlanul kimenekített megtakarítás kerülhet vissza a megállapodás 

révén az Egyesült Királyságba. 

Emellett a vagyonukat egyéb adóparadicsomokba menekítők megtakarításainak hazavitelét is 

„elvárja” a brit állam. A többi adóparadicsom esetében a 2009. év szeptemberétől élő 

adóamnesztia akár 20 évre visszamenően is megállapíthat adófizetési kötelezettséget, és a 

büntetés mértéke 10 és 20 százalékpontnyi is lehet. 

 

A svájci UBS AG bank több ezer ügyfél adatait szolgáltatja ki az Egyesült Államok 

adóhivatalának201 

Az Egyesült Államok adóhatósága (továbbiakban IRS) a gazdasági krízis nyomán szintén 

komolyan érdekeltté vált az adóelkerülő amerikai állampolgárok jövedelmének 

felkutatásában, és a svájci bankszámlák is a látókörébe kerültek. Az IRS-nek a 2009. év 

februárjában sikerült elérnie, hogy a svájci UBS AG bank kiszolgáltatta neki 255 amerikai 

offshore ügyfél adatait, és a pénzügyi intézményt 780 millió amerikai dollár (akkori 

árfolyamon kb. 551 millió euró) kártérítésre is kötelezték, továbbá az Egyesült Államok 

kormánya beperelte a bankot. Ezek után a 2009. év augusztusában peren kívüli egyezséget 

kötött az amerikai kormány és a svájci bankház. Az egyezség értelmében az UBS AG vállalta, 

hogy körülbelül 4.450, a pénzintézetnél számlát vezető amerikai ügyfél adatait szolgáltatja ki 

a 2009. év folyamán az amerikai adóhatóságnak. Az egyezség kompromisszumos megegyezés 

eredménye, hiszen az Egyesült Államok eredetileg mintegy 52.000 számlatulajdonos adataira 

számított. Az amerikai adóhatóság becslései szerint a világ összesített offshore vagyonának 

27 százaléka felett svájci bankok rendelkeznek.202 

Véleményem szerint az adóeltitkolási jéghegy csúcsát tükrözi a megállapodás. Erre utalnak a 

svájci külügyminiszter szavai is, aki „békés megállapodásnak” (“Peace Treaty”) nevezte a 

                                                 
201 Financial Times online: UBS and US strike tax evasion deal, Published: August 12 2009 
és http://www.reuters.com/article/businessNews/idUKTRE57I3FE20090819, Published: August 19 2009 
202 Az IRS 100 milliárd dollárra becsüli azt az értéket, amelyet az amerikai adófizetési kötelezettséget elkerülve 
offshore számlákon keringtetnek., Bloomberg.com: Swiss Negotiator for UBS Says IRS May Seek More Data, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aH7Ud2ZQb7bg, Published: 27-08-2009 
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létrejött egyezményt.203 Érdekes lenne annak megismerése is, hogy vajon milyen szempontok 

alapján választják ki az UBS AG-nál azokat az ügyfeleket, akiknek az adatait végül 

továbbítják, de erre a felvetésre nem hiszem, hogy sikerülne választ találnom. 

 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet törölte az adóparadicsomok "szürke 

listájáról" a Kajmán- és a Brit Virgin-szigeteket 204 

A Kajmán- és a Brit Virgin-szigetek is teljesítette az OECD azon normáját, amely szerint egy, 

az adóparadicsomok listáján levő országnak illetve jogilag önálló területnek minimum 

tizenkét adózási információcseréről szóló megállapodást kell kötnie más államokkal ahhoz, 

hogy lekerülhessen a megkülönböztető listáról. A két terület a nyomás hatására elegendő 

számú egyezményt írt alá az információcseréről adókérdésekben – többek között Új-

Zélanddal -, és ezzel teljesítette az OECD elvárást, amely alapján törölték őket az 

adóparadicsomok listájáról a 2009. év augusztusában. 

A 2009. év áprilisa óta ezzel a két területtel együtt hat került le a „szürke listáról”, így 

Belgium, Luxemburg, a Bermudák és Bahrain, melyek szintén teljesítették a „tizenkettes” 

követelményt.205  

 

Liechtenstein az OECD norma szerint adózási adatok kiadását szabályozó egyezményeket 

kötött a 2009. évben206 

A Liechtensteini Nagyhercegség ígéretet tett arra, hogy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet elvárásainak megfelelően tizenkét országgal ír alá az adózási adatok 

kiadását szabályozó egyezményt a 2009. évben, hogy ezáltal lekerüljön az OECD "szürke 

listáról".  

 

 

 

                                                 
203 Bloomberg.com: Swiss Negotiator for UBS Says IRS May Seek More Data, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aH7Ud2ZQb7bg, Published: August 27 2009 
204 OECD: British Virgin Islands and Cayman Islands implement internationally agreed tax standard, Published: 
August 14 2009, http://www.oecd.org/document/6/0,3343,en_2649_37427_43485958_1_1_1_1,00.html,  
205 Lásd a 4.és 5. számú mellékletekben. Svájcnak is van tizenkét érvényes megállapodása, azonban az 
egyezmények még kormányzati aláírásra várnak, sőt, az ügyben még népszavazást is akarnak tartani. 
206 Bloomberg.com: Liechtenstein’s Prince Alois Pledges Tax Rule Revamp, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20603037&sid=a8gSmKHaLl3I#, Published: August 24 2009 
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Szingapúr az OECD norma szerint adózási adatok kiadását szabályozó egyezményeket köt a 

2009. évben207 

Szingapúr szintén a legfőbb adóparadicsomok közé tartozó kelet-ázsiai városállam. A 2009. 

évben adózási adatok kiadását szabályozó egyezményeket kezdett el megkötni néhány 

országgal, hogy megfeleljen az OECD elvárásoknak. Egyezményt írtak alá többek között 

Belgiummal, Új-Zélanddal, Nagy-Britanniával, Ausztriával, Hollandiával és Bahreinnel. 

Később, szintén az adózással és a banki ügyletekkel kapcsolatos átláthatóság növelését célzó 

nemzetközi nyomás eredményeként, a 2009. év októberében módosításra került a könnyebb 

adatkiadhatóság irányába a személyi jövedelemadó törvényük.208  

 

A korábbiakban is említett - lásd brit példa - úgynevezett adóamnesztia-programok nem új 

keletűek. Például a 2004. évben Németországban próbálkoztak hasonló jogi szabályozással, 

de az nem váltotta be a hozzá fűzött pénzügyminisztériumi reményeket. Mintegy 15 ezer 

adóalany élt a lehetőséggel, és 1,5 milliárd euró folyt be az államkasszába, azonban a 

jogalkotók 5 milliárd eurónak megfelelő összeget vártak.209 A 2005. évben az alacsony 

adóbevételek miatt csalódottságát fejezte ki a német állam, mégis úgy látom, hogy 

napjainkban az egyes kormányoknak a „sok kicsi sokra megy” elvet célszerű alkalmazni, 

ezért a befolyt kisebb összeg is megbecsülendő. A 2005. évtől Portugáliában is bevezették az 

adóamnesztiát, ám a portugál szabállyal szemben az Európai Bíróság jogsértési eljárást 

kezdeményezett, azzal az indokkal, hogy a szabály akadályozza a tőke szabad áramlását, 

mivel az állampapírok vásárlását nem piaci eszközökkel preferálja.210  

A 2008. és 2009. években Magyarországon is elfogadtak adóamnesztia jogszabályokat211, 

azonban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a 2009. év teléig nem készített elérhető 

nyilvántartást arról, hogy hányan éltek a lehetőséggel, viszont egy hetilap kérdésére 2009 

nyarán annyit közöltek, hogy a jelentkezők száma elenyésző volt. A hetilap által megkérdezett 

                                                 
207 OECD: http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873261_1_1_1_1_1,00.html, 2009-08-25, és 
CRIenglish.com: Singapore, Britain Ink Pact to Strengthen Cooperation on Tax Matters, 
http://english.cri.cn/6966/2009/08/25/1321s510979.htm, Published: August 25 2009 
208 http://www.reuters.com/article/financialsSector/idUSSIN46346420091019, Published: October 19, 2009 
209 Handelsblatt online: Steueramnestie enttäuscht Eichel, 01.04.2005, 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/steueramnestie-enttaeuscht-eichel;879519, 2009-08-15 és 
http://www.ifw-kiel.de/presse/pressespiegel/deutsche-medien/plonearticlemultipage.2007-05-
30.2574540159/april, 2009-08-17 
210 EK: Direkte Steuern: Klage der Kommission gegen Portugal wegen diskriminierender Steueramnestie von 
2005, IP/08/147, Brüssel, 31 Januar 2008 
211 Részletekért lásd: Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény és a 
közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény. 
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három, a „big four”-ban lévő vezető adótanácsadó cég magyarországi szakértőinek 

nyilatkozatai szerint a 2009. év júliusáig náluk senki sem kért tanácsot a kedvezmény 

nyújtotta előnyök kihasználásáról.212  A 2009. júliusi adótörvényekben meghosszabbították az 

adóamnesztia határidejét.  

A mérsékelt siker ellenére egyre több ország próbálkozik az adóamnesztiával, a 2009. év 

szeptemberében a szintén uniós tagállam Olaszország is adóamnesztiáról döntött.213 

 

A felsorakoztatott példákkal célom annak igazolása volt, miszerint az egyes nemzetállamok 

számára az adóalapok, és ebből következően az adóbevételek visszaszerzése lesz a jövő egyik 

nagy célkitűzése.  

 

Olvashatunk olyan tanulmányokat (lásd például Hines 2004, Blanco - Rogers 2009), amelyek 

az alacsony adózású területeket pártolják, azt állítva, hogy az alacsony adóterheléssel 

rendelkező országok a környezetükben fekvő gazdaságokra is beruházásösztönző hatással 

vannak. Hines amerikai közgazdász számításai szerint, ha egy amerikai érdekeltségű 

nemzetközi társaság egy dollárral több pénzt visz egy adóparadicsomba, akkor az a 

szomszédos fejlett gazdaságban is 50-70 centtel emeli a beruházások értékét, illetve a 

kereskedelmi forgalmat. Emellett az adóparadicsomok lehetőséget adnak a fejlett gazdaságok 

kormányainak arra, hogy magasabb adókat vessenek ki a hazai vállalkozásokra, és ezzel egy 

időben a megtérülés-maximalizáló nemzetközi tőke sem kerüli ki az országot. Hines 

véleménye szerint amennyiben az adóparadicsomok nem léteznének, a fejlett gazdaságok 

között indulna meg a káros adóverseny.214  

 

“Hát van olyan idő, amikor nem kell tanulnunk? - kérdezed. S én azt válaszolom: nincs.”- írta 

Seneca, az ókori római filozófus és államférfi215. A válságkezelés és beruházás ösztönzés a 

legtöbb országot újabb és újabb adópolitikai lépések kitalálására és megtételére késztet. Ilyen 

az adópolitikáját folyton megújítani képes Szlovákia. A némely fórumokon szlovák gazdasági 
                                                 
212 HVG: Kibővítették az adóamnesztiában részesülők kedvezményeit, 2009. augusztus 13., 
http://hvg.hu/hvgfriss/2009.33/200933_ADoKEDVEZMENY_KuLFoLDI_JoVEDELMEKRE_Honoral.aspx, 
2009-08-13 
213 Financial Times: Italy MPs protest against tax amnesty, http://www.ft.com/cms/s/0/86c70d08-a83c-11de-
8305-00144feabdc0.html?nclick_check=1, Published: September 23 2009 
214 Vg-online: Minden kormány hasznot húz az adóparadicsomok létezéséből?, 
http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/minden-kormany-hasznot-huz-az-adoparadicsomok-letezesebol-295381, 
2009-11-06 
215 Lucius Annaeus Seneca, (Kr.e. 4, Cordoba – Kr.e. 65, Róma) 
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csodának is nevezett modell lényege, hogy kedvező adópolitikával, a fiskális szigor több 

cikluson át tartó következetes betartásával, valamint határozott jóléti, munkaerőpiaci, 

valamint államháztartási politikával, és nagyszámú nemzetközi vállalat letelepedésével 

jelentős gazdasági növekedést indítottak el. Az állami újraelosztás mértéke napjainkra az 

egyik legalacsonyabb az uniós tagállamok között, és az állam gazdaságra kivetett terhei 

előnyösek a vállalkozások számára. (MTA VKI 2008:37-38) A világgazdasági krízis ismét új 

lépések meghozatalára sarkallta a szlovák gazdaságpolitikai döntéshozókat, melynek 

eredményeképpen a Szlovák Pénzügyminisztérium 2009 augusztusában nyilvánosságra hozta 

az úgynevezett UNITAS - azaz Egység - Programot (Ministry of Finance of Slovak Republic 

2009), a szlovák kormánynak a 2004. évi egykulcsos adó bevezetéséhez hasonló nagyszabású 

beruházásvonzó adóreform tervezetét. A meghirdetett program alapján a szlovák állam az 

adó-, járulék- és vámbeszedés egységesítését fogja megvalósítani a 2009. évtől kezdve az 

elkövetkező évek folyamán az adózás adminisztratív terheinek csökkentése céljából. A tervek 

szerint az első fázis a 2012. év végéig tart majd, melynek során összevonják az adó- és 

vámhivatalokat. Az így létrejövő pénzügyi hatóságok közül egy továbbra is külön kezeli majd 

a kiemelt adózókat. A második szakaszban az egyesített szervezet átveszi a nyugdíj, az 

egészségbiztosítási és egyéb járulékok beszedését is. A bevételeket a pénzügyi hatóság osztja 

szét a jogosultak között, mint például a központi kormányzat, a helyi önkormányzatok, a 

nyugdíjalap, stb. Az adóadminisztráció jelentős egyszerűsítésétől nemcsak a külföldi 

beruházások megtartását és továbbiak ösztönzését remélik a szlovák politikai döntéshozók, 

hanem az adminisztratív terhek általános csökkentése révén országuk állampolgárainak 

nagyobb elégedettségét, növekvő adóbevételeket216, és prosperálóbb gazdaságot is.  

 

A nemzetközi folyamatok alapján az ötödik hipotézisemet (H5), mely szerint a 2007. évtől 

kibontakozó pénzügyi krízis reálgazdasági hatása új utak felé tereli az adópolitikákat, 

bizonyítottnak fogadom el. A hipotézis vizsgálata során merült fel bennem a kérdés, hogyha 

az igaznak bizonyul, vajon milyen módon hat az adórendszerek jövőbeli fejlődésére? A 

következő alrészben ezzel kapcsolatos néhány észrevételt összesítettem. 

 

 

 

 
                                                 
216 Ez történt az egységes 19 százalékos társasági nyereségadó, áfa és személyi jövedelemadó bevezetése után.  
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11. Hova tovább adórendszerek? 
 

Véleményem szerint az adópolitika szerepe a gazdaságpolitikán belül az elkövetkező évek 

folyamán világszerte jelentősen növekedni fog. Úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak a 

hatásai a társadalom minden szereplőjét érintik majd, a magánszemélyektől kezdve a 

vállalatokon, és pénzügyi intézményeken át az államig, valamint intézményi szinten – lásd pl. 

adóhatóságok – is új igényeknek lesz szükséges megfelelni. 

Bízom benne, hogy a vállalati „elvárások” megismerésében segítséget tudott nyújtani 

dolgozatom, emellett azonban szeretném még kiemelni az egyik, svájci központú, a „big 

four”-ba tartozó adótanácsadó társaság által egy korábban, még a 2007. évben publikált 

tanulmány néhány megállapítását. (KPMG 2007) A publikációban készített felmérés telefonos 

interjúkra épült, amelyeket a társaság munkatársai készítettek az Európai Unió és Svájc 

területén tevékenykedő nemzetközi vállalatok vezetőivel. A 403 fős minta alapján rangsorolni 

próbálták az országokat a vállalatokat érintő adó szempontú versenyképesség alapján. Így, a 

dolgozatom vége felé közeledve, már biztosan nem meglepő a Kedves Olvasó számára sem, 

hogy a tanulmány szerint Ciprus, Írország és Svájc rendelkeztek a legvonzóbb 

adókörnyezettel Európában (a listán Ausztria a 7., Magyarország a 11. helyet foglalta el). A 

szerzők megfogalmazása alapján „szinte valamennyi megkérdezett vállalat képviselője osztja 

azt a véleményt, hogy a kedvezőtlen adókörnyezet erős hátrányt jelent számukra”. (KPMG 

2007:8) 

A versenyző vállalatokat egymással versengő államok igyekeznek „kiszolgálni”, mely 

fokozódó adóverseny felé tereli a globálizálódó/tt világot. 

A jelenlegi világméretű krízis felhívja a figyelmet az adórendszerek fenntarthatóságának 

kérdésére is, melyben nagy szerepe lesz az egyes adóhatóságok munkájának. Úgy látom, hogy 

az adózás szintjén már nem csupán a vállalatok, és államok versenyeznek egymással, hanem a 

verseny szereplőivé váltak/nak az egyes adóhatóságok is.  

Az „új rend” vagy „új rendetlenség” az adópolitika kialakításánál új aspektusok figyelembe 

vételét igényli, mivel napjainkra már nyilvánvalóvá vált, hogy az érdekellentétek miatt eddig 

elhanyagolt legális adóelkerülési technikák - elsősorban az alacsony adózású offshore államok 

- miatt a „normál” adórendszerű országok kiszolgáltatottabbá váltak az adókikerüléssel és 

-kijátszással szemben. A növekvő gazdasági és társadalmi problémák kezelése magasabb 

állami bevételeket igényelne, és emiatt vált érdekessé a világon elrejtett sok jövedelem. „Az 
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igazságos és hatékony adórendszerek nem csak abban játszanak kiemelkedő fontosságú 

szerepet, hogy egyenlő feltételeket teremtenek a gazdasági kapcsolatok, a kereskedelem és a 

befektetés terén, hanem egyben minden közkiadás pénzügyi alapját is jelentik. ….. A jó 

kormányzás megteremti a megfelelő egyensúlyt az egyes országok adószuverenitása és az 

adóbevételek legitim védelme között.”- olvasható az Európai Bizottság 2009. áprilisi 

állásfoglalásában. A dokumentum szerzői szerint az adóügyek terén folytatott jó kormányzás 

előmozdítása úgy lehetséges, hogy az Európai Unión belül fejlesztik az adóügyek irányítását, 

és ezzel együtt a harmadik országokban is célzott intézkedéseket hajtanak végre. (Európai 

Közösségek Bizottsága 2009) 

A modellemben kooperatívként aposztrofált magatartás megvalósítása még az Európai Unión 

belül sem zökkenőmentes - lásd a ciprusi vagy az ír példát -, és emiatt esélyét sem látom 

annak, hogy belátható időn belül globális szinten érdemi lépéseket tegyenek az adózás és a 

pénzügyi szabályozás kiszámíthatóbbá és egységesebbé tétele terén. Raymond Aron francia 

politológus és történész217 szerint a mostani világrendben néhány állam játssza a főszerepet, a 

többiek nem szereplői, csupán zálogtárgyai a nemzetközi viszonyoknak, amely azonban nem 

zárja ki a kölcsönhatásokat és a kapcsolatokat. Ugyanakkor a világpolitika főszereplői 

külpolitikai szükségleteik és céljaik alapján határozzák meg lépéseiket. (Simai 2007:18)  

Jelenleg az adóbevételek növelésének lehetősége és a versenyképes adórendszer kialakítása 

egyaránt érdeke valamennyi országnak, beleértve a globalizáció fő mozgatóit is. Az offshore-

os adókikerülés elleni, első pillantásra határozottnak tűnő, véleményem szerint azonban még 

mindig inkább látszattevékenység jellegű kooperatív fellépés uniós és világszinten egyaránt 

elindult. Ezzel párhuzamosan azonban néhány esetben bankalkalmazottak és állami 

adóhatóságok jövedelemadat szerzési „partizánakcióira” is felfigyelhettünk. Ilyen volt például 

a korábban hivatkozott UBS AG - IRS eset, és a 2009. év decemberében újra nyomás alá 

került a svájci banktitok, mivel a HSBC Private Bank svájci leánybankja büntetőfeljelentést 

tett egyik volt alkalmazottja ellen, aki feltételezéseik szerint banki adatokat lopott el a 

pénzintézet ügyfeleiről, mely révén később a francia kormány információkhoz jutott a 

pénzüket Svájcban fialtató franciák egy részéről.218  A Kedves Olvasó bizonyára érzékeli, 

hogy az adóügyek szálai gyakran igencsak szövevényesek. Ráadásul az adómenedékeket a 

                                                 
217 Élt: 1905-1983. 
218 A francia pénzügyminiszter korábbi nyilatkozata alapján a francia kormány mintegy 3.000 olyan francia 
állampolgár adataival rendelkezik, akik svájci bankokban vezetnek számlát., BusinessWeek.com: 
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9CFT4M80.htm, Published: December 9, 2009 
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nemzetközi gazdaság és pénzügyek egyes főszereplői is nyújtják - pl. az Egyesült Államokban 

Delaware állam, vagy az Egyesült Királyság tengeren túli területe, a Brit Virgin-szigetek -.  

Ilyen anomáliák közepette szükséges lavírozniuk az egyes államoknak, figyelve saját és 

közösségi érdekeik lehető legkisebb csorbulására. A következő fejezetben azokat a 

meglátásaimat foglaltam össze, melyek a jelenlegi változó világban a magyar adóztatás 

számára elgondolkodtatóak lehetnek. 

 

12. Következtetés, tanulságok Magyarország számára 
 

Felméréseim, tapasztalataim és olvasmányaim alapján úgy látom, hogy ha egy ország a 

nemzetközi kereskedelemben és működőtőke áramlásban érdekelt, akkor az adórendszerének 

ajánlatos versenyképesnek lennie, és célravezető tekintetbe vennie azt is, hogy más 

országoknak, elsősorban versenytársainak adórendszerei hogyan alakulnak. Véleményem 

szerint egy megfelelően kialakított adórendszer magában rejti a lehetőségét nemcsak a 

költségvetési bevételek növelésének, hanem indirekt eszköze lehet a társadalmi viselkedés 

befolyásolásának is, természetesen a társadalmi konszenzussal elfogadott normák 

függvényében219. 

A továbbiakban azokat a megállapításokat emeltem ki, amelyek véleményem szerint 

megfontolandóak lehetnének a magyar adórendszer versenyképesebbé történő átalakítása 

során.  

Magyarország számára mielőbb szükséges lenne a világgazdasági munkamegosztásban 

betöltött helyének és szerepének újradefiniálása, és egy jövőkép, valamint annak elérését 

segítő komplex stratégia megfogalmazása, amelyhez alakítható a mindenkori adópolitika. 

Feltételezem, hogy Magyarország egyre fejlettebb gazdasággá válik, és ennek következtében 

a munkabérek inkább növekvő, mintsem csökkenő tendencia mentén alakulnak a jövőben. Az 

országnak ezen a területen sürgősen lépnie is kell, mert az alacsony bérek miatt elveszítheti a 

tehetséges fiatal munkaerő egy részét, mivel az külföldön próbál boldogulni. Bizonyos 

ágazatokban már megmutatkoznak az első problémák (például az egészségügy). Ebből 

következően az ország fejlődését nem lehet hosszú távon az európai viszonylatban alacsony 

munkabérre, és az ezen keresztül történő működőtőke vonzásra, illetve megtartására alapozni.  

                                                 
219 Az adózás jóléti hatásainak mérési nehézségeiről lásd Solt (2008). 
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Magyarország kis és nyitott gazdaságként az Európai Uniós tömörülés része, és ebben az 

„egységes” gazdasági térben szükséges új utakat és lehetőségeket találnia, megfelelően 

hatékony érdekérvényesítési mechanizmus révén.  

Az ország szellemi kapacitásának fejlesztése, beleértve a fejlesztés bázisául szolgáló oktatási 

intézményeket, meglátásom szerint a siker egyik kulcsát képezheti a jövőben. Az oktatás 

lehetne azon területek egyike, amelyről az ország az emelkedő pályájához szükséges szellemi 

erőforrásokat fel tudná halmozni. Ezen folyamatok támogatása az adópolitika eszköztárával is 

lehetséges, és véleményem szerint kívánatos. 

A magyarországi adópolitika alakításánál előnyös lenne figyelembe venni azt is, hogy hogyan 

alakul a működőtőke befektetések trendje a világban? Ez iránymutatást jelenthet arra 

vonatkozóan, hogy mely szektorok számára érdemes speciális adókedvezményeket nyújtani.  

A 40. számú táblázat összesíti, hogy a legtöbb európai közvetlen külföldi tőkebefektetést 

mely szektorokban valósították meg az 1997. és a 2007. években. 

40. Táblázat: Közvetlen külföldi tőkebefektetések számának alakulása szektorok szerint az 1997. és a 
2007. években 

Top 5 szektor 

 1997-ben 

A szektorhoz  

kötődő FDI  

projektek száma (db) 

Top 5 szektor 

 2007-ben  

A szektorhoz  

kötődő FDI  

projektek száma 

 (db) 

Vegyipar 316 Szoftvergyártás 474 

Elektronika 217 Üzleti szolgáltatások 467 

Szoftvergyártás 209 Pénzügyi szolgáltatások 235 

Autóipari 

alkatrészek 

168 Gépek és 

 gépi berendezések 

205 

Élelmiszeripar 152 Elektronika 203 

A piaci részesedésük 
összesen 

40 % A piaci részesedésük 
összesen 

43 % 

Forrás: Ernst & Young, European Investment Monitor 2008 

A 40. számú táblázat alapján látható, hogy európai szinten a 2007. évig élénk volt a 

beruházási kedv a szoftvergyártás, az üzleti és pénzügyi szolgáltatások és a gépipar, valamint 

elektronikai ipar területén. Ezek mind magas színvonalú technológiát és tudást igénylő 

szektorok. Az üzleti és pénzügyi szolgáltatások szektort a világgazdasági krízis igen 

érzékenyen érintette, és jelenleg komoly átrendeződések vannak ennek a piacnak a kínálati 

oldalán világszerte. Ugyanakkor az üzleti és pénzügyi szolgáltatások szektor kiemelkedően 

nyereséges volt Magyarországon az utóbbi években, emiatt ezeknek a területeknek további 
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támogatását nem tartanám szükségesnek. Az információtechnológia, a gépipar, valamint 

elektronikai ipar betelepülésének - illetve itt maradásának – ösztönzése viszont kívánatos, és a 

támogatás egyik formája lehetne a célzottan ezeknek a szektoroknak történő 

adókedvezmények nyújtása. Pozitívan értékelem, hogy a magyar szabályozás a kutatás-

fejlesztés ágazatnak a társasági adózáson keresztül jelenleg is nagy figyelmet szentel. Ennek a 

politikának a sikerességét bizonyíthatja, hogy az Európai Unióban a 2008. évben arról 

döntöttek, hogy Magyarországra telepítik az Európai Innovációs Központot, amely Európai 

Uniós kutatás-fejlesztési projekteket koordinál majd. 

 

Régi dilemma az országon belüli regionális különbségek kezelése. A felméréseim 

tapasztalatai alapján az adópolitika igencsak korlátozottan használható eszköz a hátrányos 

helyzetű térségekben való munkahelyteremtés ösztönzésére. A regionális szinten differenciált 

mértékű társasági adókulcs, illetve járulékteher áttelepülésre kevéssé ösztönözné a 

vállalatokat - ami nem is feltétlenül kívánatos -, de a fejleszteni kívánt régiókba újonnan 

betelepülő vállalkozásokat esetleg vonzhat.  

 

Nagy lehetőségeket tartogat Magyarország számára az alternatív energiatermelés, a 

vízgazdálkodás, a mezőgazdaság és állattenyésztés, és ezekhez kapcsolódóan az 

élelmiszeripar újragondolása. Ezeknek az ágazatoknak a támogatása is lehetséges adópolitikai 

eszközökkel. 

 

A jövőt illetően célszerű lenne a jogalkalmazás megkönnyítése a vállalatok számára. A 

világos, egyértelmű jogszabályok összeállítása mellett tanácsos lenne az adónemek számának 

felülvizsgálata is. Ha az adórendszer minimalizálja az adminisztratív terhet mind az 

adófizetőkön (különösen az üzleti szférán), mind pedig az adóhatóságokon, ez üdvös minden 

érintett számára. 

 

Kedvező lenne az adóhatóság/ok részéről tovább erősíteni a szolgáltató jelleget, és ezáltal 

támogatni az adóalanyokat azok jogkövető magatartása során. Ugyanakkor az adóalanyok 

részéről szintén megfelelő nyitottság és együttműködési szándék szükséges az adóhatóság/ok 

felé. 
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Kutatásom eredménye azt erősítette meg, amelyről úgyis sokat hallhatunk: Az élőmunkát 

terhelő adókat és járulékokat csökkenteni célszerű. A munkáltatót terhelő 

társadalombiztosítási járulékok csökkentése ösztönzőleg hathat a foglalkoztatásra és a 

versenyképességre. A foglalkoztatási hatás nehezebben számszerűsíthető, ám ha például a 

vállalkozások a járulékterhek mérséklésével számolhatnak, akkor az itt felszabaduló források 

lehetőséget teremthetnek bizonyos beruházásokra, fejlesztésekre. 

 

A helyi iparűzési adó megszüntetése is javítaná az ország adóverseny képességét, de ez csak 

más, a helyi önkormányzatok számára bevételt biztosító adók (pl. ingatlanadó) bevezetésével 

lehetséges, amelynek viszont kétséges a társadalmi fogadtatása. Például a vállalatok 

újrabefektetési tevékenységének ösztönzésére jónak tartanám, ha annak nagyságrendjével 

arányos mértékű kedvezményeket lehetne igénybe venni az iparűzési adóból illetve a társasági 

nyereségadóból. A cégek számára pozitív változás 2010. év január 1-jétől, hogy az iparűzési 

adó alapjának meghatározása során levonhatóvá vált az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 

kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége. 

 

A magánszemélyek adózását is szeretném kiemelni, hiszen ahogyan a korábbiakban 

levezettem, véleményem szerint fontos meghatározója a versenyképes adórendszernek. Úgy 

gondolom, hogy a magánszemélyek szempontjából a jó adórendszer szociálisan érzékeny, 

segíti a redisztribúció megvalósítását, valamint figyelembe veszi az adófizetési képességet, 

tehát progresszív.  

 

Véleményem szerint a jövő versenyképes adórendszere mindenképpen stabilitásra törekvő és 

konzisztens, ezáltal elősegíti és támogatja a vállalatok hosszú távú beruházási és befektetési 

döntéseit, valamint az érme másik oldalán a munkavállalást. Az adóztatás terén 

versenyképesség orientált stratégiai jellegű szemléletre lesz szükség.  
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A 34. számú ábrán azt próbáltam szemléltetni, hogy milyen lehetséges utakat rejthet magában 

a jelenlegi adópolitika.  

34. ábra 

Adópolitikai utak 
 

 

 Milyen alapon?  Milyen irányba?   Hogyan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Limpók Valéria, saját modell 

 

A felvázolt irányvonalak közül a legfelső, lustastratégiát elvetném - ugyanakkor véleményem 

szerint „benne van a rendszerben” ennek a megvalósulása is -, és úgy vélem, hogy csak a 

továbbiak kombinálásával lehetne a leghatékonyabb adópolitikai stratégiát kialakítani.  

Alap „stratégia” 
(lustastratégia)- 
adópolitika szinten 
tartása 
 
 
 
 
Bevételnövelő 
stratégia- elsősorban 
adóbázis szélesítést 
célzó 
 
 
 
 
Megkülönböztető 
stratégia- 
Figyelemfelkeltő, 
egyedi adóintézkedés 
 
 
 
 
Koncentráló stratégia - 
Kiemelt terület/ekre 
fókuszáló, pl. 
foglalkoztatás 
 
 
 
 
 
 
Kevert stratégia- 
Fentiek (kivéve 
alapstrat.) kombinálása.

 
Apróbb változtatásokkal a 
jelenlegi adópolitika 
folytatása. 
 
 
 
Feketegazdaság 
kifehérítésére koncentráló, 
adóelkerülőket az 
adóbázisba bevonó az szja 
teher és vállalati adóteher 
csökkentés, fokozott 
adóellenőrzés révén. 
 
 
 
Alternatív irányok 
keresése, ország 
megkülönböztetés 
 
 
 
 
Működő vállalatok 
megtartása, újak 
betelepedésének 
ösztönzése 
 

Diverzifikáló 
stratégia 

 KKV-k 
 TNC-k 
  

Kevert strat.- Fentiek 
(kivéve alapstrat.) 
kombinálása.

 
Legkevésbé 
„munkaigényes”, eddigi 
gyakorlat folytatása. 
 
 
 
Elsősorban az 
adójogszabályokban rejlő 
adókikerülési lehetőségek 
megszűntetése, kivitt 
vagyonok magyarországi 
kimutatásának ösztönzése. 
 
 
 
 
Alternatív válaszok- lásd 
pl. Ausztria - csoportos 
adózás, Szlovákia - 
egykulcsos adó 
 
 
 
Elsősorban a társaságok 
adózására fókuszál, azokat 
az adó- ill. járuléknemeket 
érinti, amelyek a cégeket 
terhelik. 
 
 
 
 
 
Kevert strat.- Fentiek 
(kivéve alapstrat.) 
kombinálása 
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Az adópolitika komplex értelmezése és a gazdaságpolitika rendszerében való kezelése szintén 

a siker egyik feltétele. Célszerű figyelembe venni az egyes intézkedések hatását a társadalmi 

kohézió alakulására, a szegénységre és a gazdasági egyenlőtlenségekre. Az elmúlt évek 

folyamán jelentős változás ment végbe a világgazdaságban. Napjaink pénzügyi, gazdasági 

folyamatai új kihívások elé állítják az országokat, és az új kihívások meglátásom szerint új 

típusú válaszokat igényelnek. A jelen sürgősen megoldandó problémái a korábbiakhoz képest 

nehezebb feladatot jelenthetnek a gazdaságpolitikai döntéshozóknak. A globalizáció egyéb 

hatásai is egyre erőteljesebben érzékelhetőek Magyarországon, mint például a migráció. A 

migráció mind a fogadó, mind a küldő ország számára fejthet ki kedvező hatásokat, azonban 

ez is fejlesztéspolitikai stratégiát igényel, amelybe beépülhetnének többek között adópolitikai 

elemek. 

A napjainkban oly sokszor emlegetett fenntartható fejlődésnek, véleményem szerint része 

kell, hogy legyen a fenntartható adópolitika, melynek definícióját a következőképpen 

alakítottam ki. Fenntartható adópolitika alatt olyan adópolitikát értek, amely 

 egyrészt figyelembe veszi a generációk közötti szolidaritást. A jelenben nem 

megfelelően kialakított adópolitikából eredő későbbi közfinanszírozási, társadalmi és 

szociális problémák kezelését a jelen embere a jövő generációra hárítja át, és ez 

ellentmond a generációk közti szolidaritás elvének. 

 Másrészt figyelembe veszi a generáción belüli szolidaritást. Magyarországon – persze 

nem csak itt - számos probléma adóelkerülési okokra vezethető vissza, amely 

megmutatkozik például a magas adóterhelés ellenére átlag alatti jövedelemadó 

bevételekben, vagy az önfoglalkoztatók Európai Uniós átlagtól elmaradó 

adóbefizetéseiben. Szükséges volna a társadalom tagjainak gondolkodásmódján 

változtatni, és tudatosítani, hogy a közszükségletek finanszírozása és a szociális 

rendszer fenntartása nem hárulhat csupán az alapvetően „bérből és fizetésből élőkre”. 

Megfelelő színvonalú közszolgáltatások ösztönzőleg hathatnak az adófizetési 

hajlandóságra. 

 Harmadrészt figyelembe veszi az országok közötti szolidaritást. Bizonyos területek 

jóléte függ a kedvező adópolitikájuktól, ám ez más államok adóalapjának 

veszélyeztetése révén történik. Az egyensúly megtalálása lehet a jövő egyik globális 

szintű feladata.  
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Kiemelve az Európai Uniót megállapítható, hogy a Közösség hol nagyobb, hol kisebb 

sebességgel, de az adóverseny irányába mozog. A 2009. év őszén Mario Monti, a 

korábban is hivatkozott volt versenyügyi biztos úgy nyilatkozott, hogy a tagállamok 

közötti adóverseny mérséklésével tudná elképzelni az Európai Unió egységes belső 

piacán „az integráció előrehaladásának a feltámasztását”.220 Vajon tényleg 

megfeneklett az európai integráció? Hozhat megoldást az erősebb adókoordináció? 

Olyan kérdések ezek, melyek megválaszolása a jövő feladata. Mindenesetre a 

Lisszaboni Szerződés, mint már korábban bemutattam, tartalmaz olyan biztosítékokat, 

melyek az adószuverenitás megőrzését betonozták be.  

 

A fenntartható adópolitika megvalósítása kissé utópisztikus gondolatnak tűnhet, ugyanakkor a 

közjavak fogyasztójaként valamennyi állampolgár érdeke lenne. A megvalósításához 

szükséges volna változtatni nemcsak a magyar adópolitikán, hanem számos más ország 

adórendszerén is.  

Ugyanakkor be kell látni, hogy számos más területen is változtatásokra lesz szükség, ha az 

adórendszerbe komolyan beavatkoznak. Például a helyi iparűzési adórendszert nem lehetne 

megszüntetni úgy, hogy azzal párhuzamosan ne történjenek lépések az önkormányzatok 

feladatvállalási és finanszírozási szerkezetének átalakításában, a közigazgatás és az 

önkormányzati rendszer racionalizálásában. Ugyanezen logika mentén a társadalombiztosítási 

járulékokat sem lehetne csökkenteni anélkül, hogy ne módosítanák többek között az 

egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának szerkezetét, vagy ne gondolnák át a 

nyugdíjrendszer finanszírozását. 

Tehát a működőtőke vonzás szempontjából versenyképes adórendszer az érintett vállalatokon 

túl más gazdasági szereplőket is érzékenyen érint, ezért körültekintésre van szükség 

bárminemű konkrét lépés megtétele előtt. 

 

 

 

                                                 
220 Reuters.com: http://blogs.reuters.com/columns/2009/10/21/how-supermario-can-revive-eu-market/, 
Published: October 21st, 2009 
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13. Összegző gondolatok 
 

A vállalatok beruházási döntéseinek meghozatalában kétségtelen, hogy szerepe van a 

beruházást fogadó állam adórendszerének, viszont számos más tényező is befolyásolja a 

külföldi befektetőket, mint például a piac mérete, a munkaerő minősége, mennyisége és 

költsége, az infrastruktúra fejlettsége, és a politikai rendszer stabilitása. Az elmúlt időszakban 

szakmai körökben gyakran hozták kapcsolatba az adóterhelés csökkentést és az adórendszer 

átalakítását egy gazdaság versenyképességének növekedésével. Megállapítható az is, hogy az 

egyes országok egymás után fedezik fel, hogy mekkora előnyük származhat egy egyszerűbb 

és a produktív tevékenységre jobban ösztönző adórendszerből. A vállalatok kétséget kizáróan 

kedvező költségstruktúrát igényelnek, amelyre hat az adóteher, és ezért az adóterheléssel és 

adózással kapcsolatos gazdaságpolitikai döntések a versenyképesség és tőkevonzás 

szempontjából nem elhanyagolhatóak.  

Az adózás „beszüremkedett” a logisztikába is, és kialakult egy olyan üzleti modell lehetőség, 

amely a termelési és szállítási folyamatok adóterhek szerinti optimalizált szervezésére épül 

(Tax-Efficient Supply Chain Management, röviden TESCM), tehát párhuzamosan 

optimalizálja a fizikai folyamatokat és az effektív adóterhet. Egyes becslések szerint akár 40 

százalékpontos adózás utáni profit növekedést is lehetővé tesz ennek az üzleti modellnek az 

alkalmazása.221 Aki kimarad az adótervezésből, lemarad, amely ország nem veszi figyelembe 

az ebben rejlő lehetőséget, az már rövidtávon érezheti költségvetési bevételeinek 

megcsappanását. A magyar adórendszer csak részlegesen teljesíti a hatékonyan működő 

rendszertől elvárt főbb elveket és átalakítására mindenképpen szükség lenne.  

 

Miért tévednek oly sokszor a közgazdászok előrejelzései? - olvashattuk a kérdést a Time 

2009. júliusi számában.222 A választ nem adta meg a megkérdezettek közül sem a Harvard, 

sem a Berkely, sem a George Washington Egyetem professzora.  Ugyan az előrejelzési 

módszerek egyre fejlettebbek, viszont a gazdaság is egyre komplexebbé vált, ennek 

következtében a prognózisok összességében nem lettek pontosabbak, mint korábban. – 

összegzi a közgazdaságtan tehetetlenségét James Stock, a Harvard Egyetem professzora. 

                                                 
221 In the country where tax evasion is no crime, Swiss private banks are unrepentant about siphoning off other 
governments' income, The Guardian, 2009 február 5. 
222 http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1911011,00.html?xid=rss-topstories, 2009-07-17 
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A dolgozat írása közben sokat gondolkoztam arról, vajon hogyan lehetne előre jelezni, hogy 

milyen lesz, illetve lehet az adópolitika Magyarországon az elkövetkező években? A fent 

említett cikket olvasva viszont rádöbbentem, hogy nekem is csupán néhány szcenárió 

megfogalmazására van lehetőségem, és a 41. számú táblázatban erre tettem kísérletet. Az 

egyes szcenáriókba beépített vizsgálati szempontok rangsorolása többféle is lehet, annak 

függvényében, hogy mit szeretnénk az adópolitika fókuszába állítani. Lássunk egy 

versenyképesség központú megközelítést: 

41. Táblázat: Adópolitikához kapcsolódó forgatókönyvek Magyarország szempontjából 

 Pozitív Semleges Negatív 

Világrégiók 
versenye 

 Az euró zóna bővül, és tagja lesz 
Magyarország is. A 21. század 
húzóágazatainak fejlesztésével, és 
az ezt segítő készségek 
oktatásának erősítésével az EU 
javítja a nemzetközi pozícióit, ami 
kedvezően hat Magyarországra is. 

Az uniós tagállamok közös 
erőfeszítéseket tesznek a 
gazdasági és pénzügyi 
problémák orvoslására, 
ami arra elegendő, hogy az 
EU relatív helyzete nem 
romlik.  

Az ázsiai fejlődéssel – 
Kína, Japán, India - az 
EU nem 
tud lépést tartani.  

FDI, nemzetközi 
vállalatok 

A nemzetközi vállalatok saját 
régiójukat preferálják, bővíteni 
képesek kapacitásaikat. Nő a 
Magyarországra áramló külföldi 
érdekeltségű tőke volumene, és a 
magyar anyavállalatú nemzetközi 
cégek külföldi befektetései 
egyaránt. A vállalati adóbázis 
Magyarországon nő. 

A nemzetközi vállalatok 
saját régiójukat preferálják, 
bővíteni nem képesek 
kapacitásaikat, de szinten 
tartani igen. Ez a 
munkahelyek megtartása, 
és szociálpolitikai 
szempontokból nézve 
kedvező, ugyanakkor 
költséghatékonysági 
szempontból kevéssé 
versenyképes. A 
magyarországi nemzetközi 
vállalatok döntően az 
országban maradnak. 

A működőtőke 
elfordul az európai 
régiótól. A 
Magyarországra 
irányuló beruházások 
volumene csökken. A 
beruházások egy részét 
áthelyezik 
költséghatékonyabb 
termelést biztosító 
országokba. Az 
országban maradó 
termelés az adóalapját 
alacsonyabb adóterhű 
ország/okban mutatja 
ki. A vállalati adóbázis 
Magyarországon 
csökken. 

Adójogszabályok, 
adóteher, az 
adóalanyok és 
adóhatóság/ok 
kapcsolata, 
adómorál 

 Az adójogszabályok hosszabb 
távon kiszámíthatóak, stabilak, 
emellett egyszerűsödnek, és 
egyértelműsödnek. Csökken a 
fizetendő adónemek száma. 
Mérséklődik az adóterhelés. Az 
adóhatóság partnerként kezeli az 
adóalanyokat. Javul az adófizetési 
morál. Az adóelkerülés és 
adócsalás mérséklődik. A 
feketegazdaság zsugorodik. 

 Az adójogszabályok 
továbbra is bonyolultak, 
ezt kompenzálja, hogy 
megszűnik az év közbeni 
jogszabály módosítás 
gyakorlata. Az adóterhelés 
a jelenlegi (2009) szinten 
stagnál. Sem az 
adóhatóság/ok és az 
adóalanyok kapcsolata, 
sem az adófizetési morál 
nem javul. Az adóelkerülés 
és adócsalás mértéke nem 
csökken. A feketegazdaság 
kiterjedtsége nem változik. 

 Az adójogszabályok 
továbbra is 
bonyolultak, gyakoriak 
az év közbeni 
jogszabály 
változtatások. Új 
adónemek 
bevezetésével nő a 
fizetendő adónemek 
száma. Az adóterhelés 
mértéke emelkedik. Az 
adóhatóság/ok és az 
adóalanyok közötti 
ellenséges légkör 
nehezíti mindkét 
szereplői kör 
kötelezettségeinek 
teljesítését. Az 
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adófizetési morál 
romlik. Az adóelkerülés 
és adócsalás mértéke 
növekszik. A 
feketegazdaság 
kiterjedtsége növekszik. 

Vállalkozások  A magyarországi kis- és 
középvállalatok alkalmazkodó 
képessége javul, 
versenyképességük erősödik. Az 
adózást tekintve könnyítenek a 
kis- és középvállalati terheken. A 
vállalati adóbázis 
Magyarországon nő. 

 A magyarországi kis- és 
középvállalatok 
termelékenysége nem 
romlik, alkalmazkodó 
képessége gyenge. A kis- 
és középvállalati adóterhek 
nem csökkennek. A  
magyarországi adóbázis 
enyhén csökken, mivel a 
középvállalatok 
megnövekedett arányban 
mutatják ki adóalapjukat 
más – kedvezőbb adózású 
– országokban. 

 A magyarországi kis- 
és középvállalatok 
alkalmazkodó 
képessége romlik, 
versenyképességük 
csökken, 
termelékenységük 
visszaesik. A vállalati 
adóteher nő, 
ugyanakkor a vállalati 
adóbázis 
Magyarországon 
csökken. 

Foglalkoztatottság A munkanélküliség növekedési 
üteme lassul mind az EU-ban, 
mind Magyarországon, és vele 
párhuzamosan növekszik a 
foglalkoztatási ráta. A 
magyarországi adóbázis nő, a 
magánszemélyektől származó 
adóbevételekkel egyetemben. 

 A foglalkoztatási helyzet 
stagnál Magyarországon. A 
munkanélküliség nem nő, a 
foglalkoztatottság jelenlegi 
szinten (2009) marad. A 
magánszemélyek 
adóbázisa stagnál, majd 
lassan csökken. 

Magyarországon nő a 
munkanélküliség és 
csökken a 
foglalkoztatási ráta. Az 
adóalap drasztikusan 
erodálódik. A 
magánszemélyek 
adóbefizetései 
visszaesnek. 

Erős nyomás alakul ki a 
bérekre Európa szerte, 
és nő a verseny a 
munkaerőpiacon, mivel 
jelentős 
munkaerővándorlás 
indul be az EU 
perifériájáról és az 
alacsonyabb fejlettségű 
harmadik országokból.  

Társadalmi 
kohézió 

 A 21. század húzóágazatait segítő 
készségek oktatásának 
erősítésével az EU, és tagjaként 
Magyarország is javítja a 
nemzetközi pozícióit, ami 
kedvezően hat a társadalomra és a 
foglalkoztatottságra. Ennek 
hatására Magyarországon a 
társadalmi kohézió erősödik, 
csökken a szegénység.  

 A társadalom 
alkalmazkodó képessége 
megreked a jelenlegi 
(2009) szinten. A 
szegénység és a társadalom 
polarizáltsága nő, ám még 
kezelhető.  

A társadalom 
alkalmazkodóképessége 
a versenytárs 
országokhoz képest 
romlik. A társadalom 
aggasztó mértékben 
polarizálódik.  

Adóparadicsomok Együttműködést tanúsítanak a 
többi országgal, és segítenek az 
adóalapok feltárásában, hogy azok 
bevonhatóak legyenek az 
adózásba ott, ahol ténylegesen 
keletkeztek. 

Az adóparadicsomok egy 
részét sikerül „rávenni” 
arra, hogy együttműködést 
tanúsítsanak a többi 
országgal. 

Verbálisan 
együttműködésről 
nyilatkoznak, ám 
gyakorlatilag minden 
marad változatlanul, és 
aki „teheti” jövedelmét 
ilyen területeken 
landoltatja. 
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Fenntartható 
környezeti 
fejlődés 

Az ökoadók szerepe nő egyéb 
adónemek (pl. járulékok) 
rovására. Csökken a 
környezetszennyező termelés és 
környezetszennyező kibocsátás 
volumene. 

Az ökoadók szerepe a mai 
szinten (2009) 
stabilizálódik. Komoly 
ösztönzés nem alakul ki a 
környezetszennyező 
termelés és 
környezetszennyező 
kibocsátás visszafogására. 

Az ökoadók szerepe 
csökken. A 
környezetszennyezés 
csökkentése a termelés 
és a fogyasztás során 
nem kap kellő 
figyelmet. 

Államháztartási 
bevételek 

 Versenyképességi szempontok 
által vezérelve kerül 
megreformálásra a fiskális 
politika Magyarországon. Adó 
versenyképességét és adóverseny 
képességét illetően javítja 
pozícióját az ország. Kedvezőbb 
értékelést kap a versenyképességi 
elemzéseket készítő 
szervezetektől is, és az ország 
kockázati besorolása javul. 

Ezek a változások kedvezően 
hatnak az államháztartási 
egyensúlyra. 

 Nem változtatnak 
érdemben a fiskális 
politikán. Adóreform 
helyett adóátrendezés 
történik: Míg az egyik 
gazdasági szereplő 
adóterhét könnyítik, egy 
másik gazdasági szereplő 
adóterhét növelik. 

Az államháztartás hiánya 
enyhén csökken. 

Csupán a költségvetési 
bevételek növelésére 
fókuszál az adópolitika. 
Visszájára sülnek el az 
adóemelési lépések, 
megnő az adóalap 
kimenekítés. 

Mindez csökkentőleg 
hat az állami adó és adó 
jellegű bevételekre. 
Adóverseny képességét 
elveszíti az ország. Az 
államháztartás növekvő 
és állandósuló 
finanszírozási 
problémákkal küzd.  

Az EU-s 
adóharmonizáció 
alakulása 

Sikerül megtalálni az egészséges  

egyensúlyt az adóharmonizáció  

és adóverseny között. A 
folyamatok innovációra is 
ösztönöznek az adóztatás terén, és 
ez kedvezően hat az uniós 
országok fiskális politikájára, 
annak hatékonyságára. 

 Nem történik érdemi 
változás az 
adóharmonizációt illetően, 
az adóverseny a jelenlegi 
(2009) szinten 
„stabilizálódik”. 

 Elharapódzik az 
adóverseny káros 
fajtája, amivel 
Magyarország nem 
tudja felvenni a 
versenyt. A káros 
adóverseny rombolólag 
hat az uniós 
egységtörekvésekre. 

Forrás: Limpók Valéria, saját szcenárió modellek 

 

Az egyes vizsgálati szempontok rangsora felcserélhető, ugyanakkor minden összefügg 

mindennel, és ezért nehéz lenne megmondani, hogy például a vállalatokat vagy a 

foglalkoztatást tegyük-e előbbre, hiszen a kettő szignifikánsan összefügg.  

 

A következőkben a vizsgálati szempontok nemzetközi dimenziójára tértem ki bővebben, 

mivel véleményem szerint a hazai adópolitika jövőjét nagyban meghatározza majd a 

„nemzetközi” adópolitika, melyet áthat majd a pénz, pontosabban az adóalapok felkutatása és 

az adóztatható jövedelmek utáni hajsza.  

 



 171

Kérdéses azonban, hogy mennyire mélyre mernek ásni az érdekeltek az adóztatható 

jövedelemforrások után. Gondoljunk csak az Amerikai Egyesült Államok és a svájci UBS AG 

közötti egyezségre, melybe végül kompromisszumok sora került.  

 

A nemzetközi összefonódások révén nehéz megfejteni az igazi döntési motivációkat. 

Érdekesek azonban az amerikai államkötvények külföldi tulajdonosaira vonatkozó 2009. évi 

júniusi adatok, melyek szerint az Egyesült Államok legfőbb hitelezői sorrendben az alábbi 

országok: 

42. Táblázat: Az Amerikai Egyesült Államok 12 legnagyobb hitelezője 

Ország 

Összeg 
(milliárd 
USD) 

Kína 776,4
Japán 711,8
Nagy-Britannia 214
15 kőolajexportáló ország alkotta 
csoport223 191
a Karibi-medence országai 189,7
Brazília 139,8
Oroszország 119,9
Luxemburg 104,2
Hongkong 99,8
Tajvan 77
Svájc 71,6
Németország 53,9

Forrás: US Treasury 2009 
 

A 2009. évben az Amerikai Egyesült Államok hitelezői között szép számban képviseltették 

magukat az offshore területek, Svájctól kezdve Luxemburgon át a Karibi-térség országaiig. A 

finanszírozó Karibi pénzügyi központok közé tartoznak a Bahamák, Bermuda, a Kajmán-

szigetek, a Holland Antillák és Panama, valamint a 2006. évtől a Brit-Virgin szigetek. Svájc 

részesedése az amerikai államháztartás finanszírozásából a 2008. év júniusában 45,1 milliárd 

USD, a 2009. év júniusában pedig már 71,6 milliárd dollár volt, tehát egy év alatt jelentős 

keresletélénkülés történt Svájc részéről az amerikai államkötvények iránt. Szintén növekedett 

a Karibi-térség országainak amerikai állampapír állománya, amelynek értéke a 2008. év 

júniusában még csupán 106,6 milliárd USD volt, a 2009. év júniusában már 189,7 milliárd 

dollárt tett ki. (US Treasury 2009)  

                                                 
223 Ecuador, Venezuela, Indonézia, Bahrain, Irán, Irak, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab 
Emírségek, Algéria, Gabon, Líbia, és Nigéria. 
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Ezek alapján globális szinten nem várok erőteljesebb fellépést az adóparadicsomokkal 

szemben, hiszen látható, hogy például az Amerikai Egyesült Államok finanszírozási 

forrásaiban milyen fontos szerepet töltenek be ezek az államok. Az adóparadicsomi 

információcseréknek feltehetően továbbra is lesznek korlátai. Például a Svájc és az Amerikai 

Egyesült Államok közötti bilaterális adózási egyezmény értelmében az IRS továbbra sem kap 

korlátlan betekintést a svájci banki ügyfelek adataiba, ugyanakkor az adóeltitkolás gyanúja 

elég lesz ahhoz, hogy az IRS információt kapjon, a korábbi „bizonyított adócsalás” 

megfogalmazás helyett. A kedvező adózású vagy kedvező adózási lehetőséggel is rendelkező 

országok bizonyára azért adnak engedményeket, hogy lekerüljenek az OECD 

„szürkelistájáról”, ezáltal elkerülve az esetleges gazdasági szankciókat. Például Ausztria 

részben az Európai Unió nyomására döntött az adótitkok enyhítése mellett, mivel az Európai 

Beruházási Bank kilátásba helyezte, hogy felfüggeszti az osztrák projektek finanszírozását, ha 

a külföldi ügyfelek adómenedéknek használhatják az országot. Az Európai Beruházási Bank a 

2009. év augusztusában adta ki azt az állásfoglalását, melyben elítélte az adóelkerülő 

tevékenységeket, és szükség esetén szankcionálja azokat az államokat, amelyek ebben 

közreműködnek. (European Investment Bank 2009) 

A magyar gazdaság nem csupán az Európai Uniós gazdasági tér szereplője, hanem a 

világgazdaságnak is. A magyar adózási alapelvek egyike az, hogy a nemzetközi adójog 

felülírja a nemzetállam adójogot – lásd pl. az Európai Uniós joganyag -. Ezt kiegészíthetnénk 

azzal, hogy a nemzetközi adózással kapcsolatos „szupranacionális elvárások” szintén 

felülírhatják a nemzetállam adójogot. A magyar állami adóhatóság munkájában is egyre 

fontosabb szerepet tölt be a nemzetközi információcsere, például az általános forgalmi adóhoz 

vagy a vagyongyarapodási vizsgálatokkal összefüggően.224 

Mindent összegezve a gazdasági krízis következményeinek kezeléséhez szükség van az egyes 

nemzetállamok finanszírozási forrásaira világszerte. Az apadó fogyasztási kereslet és emiatt 

csökkenő kibocsátás mellett a válságot megelőző évek adóbevétel szintjét nem valószínű, 

hogy az elkövetkező években el lehet érni ugyanakkora mértékű adóterheléssel. A fejlett G-20 

államok átlagos GDP arányos államadósság rátája már a válságot megelőzően is magas volt, 

és a Nemzetközi Valutaalap egyik publikációja nem tartja kizártnak, hogy az elkövetkező 

néhány év alatt eléri akár a 100 százalékot. Számos fejlődő országban viszont alacsonyabb 

volt az állami eladósodottság, így nagyobb lehetőségük van a deficitnövelés terhére történő 
                                                 
224 A 2009. év első félévében az APEH által kezdeményezett megkeresések száma csaknem kétszeresére 
növekedett az EU-n belül az előző év azonos időszakához képest. Leggyakrabban Szlovákia, Németország, 
valamint Románia adóigazgatását keresték meg., http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=286419, 2009-08-28 
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költekezésre. (Blanchard 2009) A fejlett államoknak azonban, ha ugyanazokat a 

közszolgáltatásokat szeretnék nyújtani állampolgáraiknak változatlan vagy enyhén romló 

minőségben, nem marad más eszköze, mint az elkerülhetetlennek tűnő adóteher növelés. 

Annyi bizonyos, hogy az adók szerepe a jövőt illetően növekedni fog, és ebben a kényszer 

szülte adóemelésre és adócsökkentésre egyaránt ösztönző világgazdasági helyzetben 

szükséges megtalálni a lehető legjobb adópolitikai stratégiát Magyarországnak. 

Summa summarum az adópolitika erősen befolyásolja a magyar gazdaság egészének 

fejlődését. Olyan folyamatokat eredményez, amelyek mind gazdasági, mind szociális 

vonatkozásokban képesek meghatározni a gazdaság teljesítőképességét. Ahhoz, hogy ennek 

kimenetele a lehető legpozitívabb lehessen, az állami és vállalati, valamint társadalmi 

„elvárások” összehangolására lenne szükség. 

 

14. A dolgozat új és újszerű megállapításainak összefoglalása és 
további kutatási irányai 
 
Munkámban összefoglaltam a nemzetközi versenyképességi rangsorok adózáshoz kötődő 

értékelési szempontjait, és Magyarország besorolását az egyes rangsorokban. 

Dolgozatomban megvizsgáltam a magyarországi adórendszert a versenyképesség 

nézőpontjából és megállapítottam, hogy a magyarországi vállalati adóteher növekedése az 

elmúlt évek során (a 2006. évtől) ellentétes a nemzetközi és közép-kelet-európai trendekkel, 

amely miatt Magyarország a közép-kelet-európai adóversenyben lemaradt. Ezek alapján 

elfogadtam, hogy Magyarországon versenyképességet szolgáló adóreformra volna szükség. 

Munkámban definiáltam a fenntartható adópolitika fogalmát. 

A Magyarországon tevékenységet folytató nemzetközi vállalatok segítségével végzett 

felmérésem alapján igyekeztem összefoglalni az ország adópolitikájának átalakítása során 

hasznosnak tűnő javaslatokat.  

Áttekintettem a szomszédos Ausztria 2005. évi adóreformja utáni osztrák adópolitikát, amely 

véleményem szerint tartalmaz olyan elemeket, amelyek mintaként szolgálhatnak a jövőbeli 

magyarországi adómódosítások során (például vállalatok csoportos adózása, erőteljesen 

progresszív személyi jövedelemadó tábla, tervezhető egyben rugalmas adópolitika). 

Ausztriában végzett empirikus felmérésem alapján megállapítottam, hogy a mintámban 

szereplő válaszadók alapvetően elégedettek voltak országuk adórendszerével, ami nem 

mondható el a magyarországi felmérésem kapcsán. 
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Jepperson és Sapir munkáiból (Jepperson 2000, Sapir 2005) kiindulva, amelyek részletesen 

tárgyalják az európai nemzetállami sajátosságok közötti különbségeket, és az azokhoz köthető 

társadalomszervezési jellegzetességek eltéréseit, elhelyeztem Magyarországot mindkét 

modellben. Magyarországot és Ausztriát a modellek, valamint a két országban végzett 

empirikus felméréseim alapján összehasonlítva arra a megállapításra jutottam, hogy az állami 

szerepvállalás modellje és a társadalmi preferenciák hatnak arra is, hogy hogyan viszonyulnak 

Magyarországon és Ausztriában az adópolitikához. A különbségek megmutatkoztak többek 

között az egykulcsos adózásról és az Európai Uniós szintű társasági nyereségadó 

harmonizációs törekvésekről való véleményekben. 

Megállapítottam, hogy az elmúlt évek során a jelenlegi gazdasági krízis kapcsán világszerte új 

illetve felerősödő trendek figyelhetőek meg az egyes nemzetállamok adópolitikájában. Az 

egyes adópolitikai törekvéseket csoportosítottam: passzív, agresszív, védekező, követő, 

kooperatív valamint ezeket kombináló adópolitikai viselkedésekre, majd saját modellben 

helyeztem el azokat. 

Magyarországra vonatkozóan néhány szcenáriót vázoltam fel azzal a céllal, hogy áttekintsem 

vajon milyen lesz, illetve lehet az adópolitika az elkövetkező években?  

Dolgozatom lezárásakor számos kérdés: „Hogyan? Miért? Meddig?” kavargott a fejemben, 

melyekre majd későbbi munkáimban próbálok válaszokat találni. Úgy érzem, hogy választott 

témám a jövőben további kutatási irányokat kínál. Érdekes lenne a Magyarországon 

tevékenykedő nemzetközi vállalatokra vonatkozó kérdőív kibővítése, és néhány év elteltével 

ismételt lekérdezése, ami további összehasonlításokat tenne lehetővé. Egyúttal kutatási irány 

lehet az osztrák adópolitika alakulásának a vizsgálata, akár egy későbbi ismételt lekérdezés 

segítségével. Továbbá érdemes lesz vizsgálni a világgazdaságban jelenleg zajló változások 

következtében átalakuló adópolitikai intézkedéseket és beavatkozási irányokat, amely 

segítséget nyújthat a magyarországi fenntartható adópolitika megteremtéséhez. A harmadik 

generációs, célzott befektetés ösztönzési eszközök magyarországi kialakítási lehetőségének 

mélyebb vizsgálata szintén kutatási lehetőséget kínál a jövőt illetően. 

Csak bízni tudok benne, hogy az általam eddig leírtak talán segítenek rávilágítani egy 

komplex téma kis részletére. A dolgozat megírása mindenesetre továbbvezetett azon az 

utamon, melynek egyik célja az adópolitikák összefüggéseinek minél mélyebb megértése és 

megértetése. 

 

Lezárva: 2010 februárjában 
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Mellékletek 
 
 

1. számú melléklet: Magyarország helyzetének és az OECD országok átlagának 

alakulása a Paying Taxes felmérés alapján, 2006-2008 

 

 
Forrás: Doing Business 2009, Country Profile for 

Hungary, http://www.doingbusiness.org/Documents/CountryProfiles/HUN.pdf, 2009-09-02 
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2. számú melléklet: A magyarországi felméréshez összeállított kérdéssor 

 

Széchenyi István Egyetem/Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola225 
 
Limpók Valéria kérdőíve -2007-2008-2009   
Kutatási téma: A működőtőke és az adópolitika kapcsolata 
 
Nemzetközi cég neve: 
Címe: 
 
Interjú készült: 
 
1. Kérem töltse ki, hogy melyik évben jött a cég Magyarországra? 
Az alapítás éve:  
Működését kezdte:  
 
2. Kérem írja be, hogy mi a cég tevékenységi területe:........................................................... 
 
TEÁOR szám:  
 
 
3. Kérem húzza alá az anyavállalat székhelyét! 

 Ausztria 
 Németország 
 Magyarország 
 Hollandia 
 USA 
 Egyéb:   
 
Kérem jelölje, hogy a tulajdonos: 

Cég  
Magánember 

 
4. Kérem írja be a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát:  

2003: 
2004: 
2005: 
2006: 
2007: 
2008:  
2009: 

 
5. Kérem jelölje X-el, hogy melyik országok merültek fel lehetőségként a 
telephelyválasztásnál?  

o Magyarország 
o Szlovákia 
o Csehország 

                                                 
225 Megjegyzés: A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola jogelődje. 
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o Lengyelország 
o Románia 
o Ausztria 
o Egyéb:  

 
6. Kérem jelölje X-el, hogy melyik régiók merültek fel lehetőségként a 
telephelyválasztásnál? 
 Világszinten: 

o Közép-Kelet-Európa 
o Nyugat-Európa 
o Ázsia 
o Egyéb(Kérem nevezze meg!): 

  
Magyarországon belül: 

o Nyugat-Magyarország 
o Budapest ill. vonzáskörzete 
o Kelet-Magyarország 
o Egyéb(Kérem nevezze meg!): 

 
 
7. Kérem jelölje X-el, hogy milyen szempontok alapján mérlegeltek a 
telephelyválasztásnál? 

o Munkaerő ára 
o Rendelkezésre álló infrastruktúra 
o Adóteher 
o Földrajzi elhelyezkedés 
o Korábbi tapasztalat………………………………………………………………… 
o Egyéb fontos szempont (Kérem nevezze meg!): 

 
 

8. Kérem húzza alá, hogy befolyásolta-e a telephelyválasztást az ország adópolitikája? 
 
Igen  >  Ha az összes tényezőt (döntési szempontot) 100%-nak 
vesszük, akkor az adópolitika fontossága……….% 
 
Nem 

 
 
9. Kérem jelölje X-el, hogy honnan tájékozódtak a telephelyválasztást megelőzően a 
Magyarországi adózási környezetről? 

o szaklapok, sajtó 
o könyvvizsgáló/adótanácsadó ill. cég 
o pénzügyminisztérium 
o korábbi tapasztalat 
o internet 
o CD/DVD jogtár 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!): 
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10. Honnan tájékozódnak jelenleg a Magyarországi adózási környezetről? 
o szaklapok 
o könyvvizsgáló/adótanácsadó  
o könyvvizsgáló/adótanácsadó cég 
o pénzügyminisztérium 
o internet 
o tanfolyamok 
o CD/DVD jogtár 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!): 

 
11. Kérem jelölje, hogy cége számára javasol-e újabb fórumot? 
 Igen   Mit?.......................................... 
 Nem 
 
 
12. Kérem állítsa fontossági sorrendbe, hogy milyen közterheket vettek figyelembe a 
telephelyválasztáskor? Azokat az adóterheket, amiket nem vettek figyelembe ne 
sorszámozza, ne jelölje! 

 
Társasági nyereségadó kulcs  

Társasági nyereségadó kedvezmények 
Társasági nyereségadó alóli mentesség  

 
Személyi jövedelemadó 
Munkaadói járulék 
Társadalombiztosítási járulékok 
Egészségügyi hozzájárulás 
 
Helyi adók/Kérem jelölje, hogy melyik!............................ 
 
ÁFA 
 
Minimálbér 
 

 Egyéb (Kérem nevezze meg!): 
 
13. Kérem állítsa fontossági sorrendbe, hogy milyen közterheket figyelnek folyamatosan 
kiemelten? Azokat az adóterheket, amiket „nem vesznek figyelembe” (kevésbé 
hangsúlyosak a cég szempontjából) ne sorszámozza, ne jelölje! 
 

Társasági nyereségadó kulcs  
Társasági nyereségadó kedvezmények 
Társasági nyereségadó alóli mentesség  

 
Személyi jövedelemadó 
Munkaadói járulék 
Társadalombiztosítási járulékok 
Egészségügyi hozzájárulás 
 
Helyi adók/melyik 
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ÁFA 
 
Minimálbér 

 Egyéb (Kérem nevezze meg!): 
 
14. Kérem foglalja össze, hogy milyen változtatásokat javasol a magyar adópolitikán! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Tegyük fel, hogy a telephelyválasztáskor Kelet-Magyarországon alacsonyabb lett 
volna a vállalati összadóteher, mint Nyugat-Magyarországon. Választotta volna ebben 
az esetben telephelyként a kelet-magyarországi régiót a cég? 
 
   Igen 
   Nem 
      Miért? 
 
16. Tegyük fel, hogy Kelet-Magyarországon alacsonyabb a vállalati összadóteher, mint 
Nyugat-Magyarországon. Ebben az esetben gondolkodna-e a cég a telephelye 
áthelyezésére a kelet-magyarországi régióba? 
 
   Igen 
   Nem 
      Miért? 
 
 
17. Kérem húzza alá, hogy létezik-e Ön szerint országok közötti adóverseny? 

 
Igen 

Kérem jelölje X-el, hogy melyik adónem/ekhez kapcsolja az alábbiak közül? 
o Személyi jövedelemadó 
o Általános forgalmi adó 
o Társasági nyereségadó 
o Iparűzési adó 
o TB járulékok 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!): 

 
 Nem 
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   18. Létezik-e Ön szerint régiók közötti adóverseny? 

 
Igen  

Kérem jelölje X-el, hogy melyik adónem/ekhez kapcsolja? 
o Személyi jövedelemadó 
o Általános forgalmi adó 
o Társasági nyereségadó 
o Iparűzési adó 
o TB járulékok 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!):………………………… 

 
 

 Nem 
 
  
 
  19. Létezik-e Ön szerint önkormányzatok közötti adóverseny? 

 
Igen  

Kérem jelölje X-el, hogy melyik adónem/ekhez kapcsolja? 
o Személyi jövedelemadó 
o Általános forgalmi adó 
o Társasági nyereségadó 
o Iparűzési adó 
o TB járulékok 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!):……………………….. 

 
 

 Nem 
 
 
 
20. Kérem húzza alá, hogy véleménye szerint Románia és Bulgária felvétele az Európai 
Unióba felerősíti-e az unión belüli adóversenyt? 
 Igen 
 Nem 
 
 
21. Kérem húzza alá, hogyha emelkedne az átlagos adóterhelés áthelyezné-e a vállalat a 
telephelyét más országba? 
 Igen 
 Nem 
 
 
22. Egyéb tényezők változatlansága mellett milyen mértékű az az átlagos társasági 
nyereségadó teher, ami más befektetési régió/ország választására ösztönzi a vállalatot? 
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23. Mekkora maximális (átlagos) társasági adóterhet tart elviselhetőnek?  
 
 
 
 
24. Egyéb tényezők változatlansága mellett milyen mértékű az a vállalati összadóteher 
(társasági adó, munkaadói járulék, egyebek), ami más befektetési régió/ország 
választására ösztönzi a vállalatot? 
 
 
 
 
 
 
 
25. Mekkora az Önök számára legelfogadhatóbb társasági adókulcs? 
 
 
 
 
26. Kérem javasoljon olyan adópolitikai intézkedést, aminek segítségével Magyarország, 
mint telephely, vonzó tud maradni a nemzetközi versenyben! 
 
 
 
 
27. Létezik egy közgazdasági elmélet, ami szerint a társaságok nyereségadója hosszú 
távon megszűnik. Kérem húzza alá, hogy Ön szerint megszűnhet-e a társaságok 
nyereségadója hosszú távon?  
  

Igen   Kb. mikorra?....................................................  
 Nem 
 
28. Kérem húzza alá és indokolja, hogy egyetért-e a társasági nyereségadózás uniós 
szintű harmonizációjával? 

 
Adóalap harmonizációval: 
    Igen     Miért? 
    Nem   Miért? 
Adókulcs harmonizációval: 

Igen    Miért? 
    Nem   Miért? 

 
Egyéb uniós szintű javaslata:............................................................................................... 
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29. Kérem húzza alá, hogy az elmúlt éveket (2003, 2004, 2005) milyen eredménnyel zárta 
a cég? (nyereség/veszteség) 
      Ennek (ny. ill. v.) megítélése Önök szerint: 
2003  nyereség  veszteség  negatív  pozitív  Miért? 
2004  nyereség  veszteség  negatív  pozitív 
2005  nyereség  veszteség  negatív  pozitív 
2006  nyereség  veszteség  negatív  pozitív 
2007 nyereség  veszteség  negatív  pozitív 
2008 nyereség  veszteség  negatív  pozitív 
 
 
 
30. Kérem jelölje, hogy hány százalékban repatriálják a vállalati nyereséget?............... 
 
 
 
31. Véleménye szerint az adópolitika mely eszközével lehetne ösztönözni a megtermelt 
nyereség újrabefektetését?  
 
 
 
 
 
32. Kérem húzza alá, hogy melyik adónemet (az adók közé értve a járulékokat is) 
illetően teljesíti a cég jellemzően a legtöbb befizetést az állam felé? (Ha módjában áll 
kérem tűntesse fel a befizetés értékét is mindenhol.) 
 
2003:        
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé:  
 
2004: 
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé: 
 
2005: 
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé:  
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2006:        
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé:  
 
2007: 
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé: 
 
2008: 
Nyugdíjbiztosítási alapba:  
TÁNYA:  
SZJA:  
Egészségbizt. alapba:  
+Önkormányzat felé:  
 
 
33. Kérem húzza alá, hogy adóterv készül-e a cégnél?  
  Igen 
   - Önálló módon 
   - Egyéb módon, pl. költségterven belül 
   

Nem 
 

34. Kérem húzza alá, hogy véleménye szerint, ha Magyarországon egykulcsos adózást 
vezetnének be, az Magyarország versenyképességét  
      javítaná. 
      nem javítaná. 
 
35. Kérem húzza alá, hogy véleménye szerint, ha Magyarországon egykulcsos adózást 
vezetnének be, az a „társadalmilag igazságos közteherviselés” szempontjából 
      pozitív 
      negatív hatású lenne. 
 
 
36. Ön szerint mi a különbség a kifejezetten offshore államok által nyújtott 
adókedvezmények és a közép-kelet-európai országok által nyújtott adókedvezmények 
között? 
Jelölje X-el az Ön által igaznak gondolt állításokat! 
 

o Az offshore államok által nyújtott adókedvezmények általánosak. 
o Az offshore államok által nyújtott adókedvezményeket automatikusan megkapja az 

oda betelepülő cég. 
o Az offshore államok által nyújtott adókedvezmények foglalkoztatási, beruházási, 

fejlesztési, területi feltételekhez kapcsolódnak. 
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o A közép-kelet-európai országok által nyújtott adókedvezmények általánosak. 
o A közép-kelet-európai országok által nyújtott adókedvezményeket automatikusan 

megkapja az országba betelepülő cég. 
o A közép-kelet-európai országok által nyújtott adókedvezmények foglalkoztatási, 

beruházási, fejlesztési, területi feltételekhez kapcsolódnak. 
 
 
37. Kérem jelölje X-el, hogy milyen társasági adó kedvezményeket tud érvényesíteni az 
Önök cége? 

o Beruházási 
o Térségi és egyéb 
o Kis- és középvállalkozások 
o Fejlesztési 

 
 
 
38. Kérem nevezze meg, hogy milyen társasági adó kedvezményeket vezetne Ön 
be?.............................................................................................................................................. 
 
 
 
39. Kérem húzza alá és indokolja, hogy egyetért-e az adókedvezmények uniós szintű 
koordinálásával? 
 
  Igen 
  Nem 
      Miért? 
 
 
 
 
 
 
40. Kérem húzza alá, hogy véleménye szerint az Önök tevékenységi területén a 
vállalatok élnek-e a tevékenység kihelyezéssel offshore területre? 
 
   Igen   Ha igen, ez jó-e a cégeknek? 
   Nem 
 
41. Kérem húzza alá, hogy üzleti tranzakcióiknál voltak-e érintettek adóparadicsomnak 
minősülő országgal? 
 Igen   Kérem jelölje X-el, hogy melyikkel? 

o Karib tenger, ezen belül:  
o Brit Virgin Szigetek   
o Kajmán-szigetek 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!) 

 
o Közép-Amerika, ezen belül:  

o Belize   
o Panama   
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o Egyéb 
 
o Európa, ezen belül:  

o Gibraltar  
o Monaco 
o San Marino 
o Svájc 
o Luxemburg 
o Egyéb 

 
o Észak-Amerika: USA - Oregon / Delaware   
o Indiai óceán: Seychelle-szigetek 

 
o Ázsia 

 
o Egyéb (Kérem nevezze meg!) 

 
 Nem 
 
 
42. Kérem húzza alá és indokolja, hogy Ön szerint versenyképes-e Magyarország 
jelenleg adó szempontból? 
 
 Igen 
 Nem 
 
   Miért? 
 
 
 
43. Kérem húzza alá, hogy Ön szerint a világ fejlett és fejlődő országait versenyképességi 
szempontból rangsoroló listák (pl. Világgazdasági Fórum) befolyásolják-e az ország, 
mint telephely megítélését? 
 

Igen 
Nem 

 
 
44. Kérem húzza alá, hogy Ön szerint a magyar jóléti állam válságban van-e? 

Igen 
Nem 

 
45. Ha igen, ez befolyásolja-e az adópolitikát? 

Igen 
Nem 

 
46. Ha igen, mely szereplők előnyére? 
 Vállalatok 
 Lakosság 
 Egyéb (Kérem nevezze meg!):……………………………. 
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Illetve mely szereplők hátrányára? 
 Vállalatok 
 Lakosság 
 Egyéb (Kérem nevezze meg!):…………………………….. 
 
 
 
+ 
 
47. Ha módjában áll, kérem később küldje el a mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, 
2003., 2004., 2005., 2006., 2007. és 2008. évekre vonatkozó adatait! 
 
 
 
 
 

SEGÍTSÉGÉT ÉS TÜRELMÉT NAGYON KÖSZÖNÖM! 
 
 
 

 
 

Limpók Valéria 
E-mail: limpok@sze.hu 
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3. számú melléklet: Az ausztriai felméréshez összeállított kérdéssor 

 
Doktorschule der Széchenyi István Universität, Győr, Ungarn 
 
Fragebogen von Valéria Limpók – 2007 - 2008, Österreich 
 
Forschungsthema: FDI und Steuerpolitik 
 
Name: 
Universität/Name des Unternehmens: 
 
Datum des Interviews:  
 
 
1. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach die Steuerpolitik eines Landes Einfluss 
auf die Standortwahlentscheidungen der Multinationalen Unternehmen hat? 
 

o Ja 
Wenn ja:  
Nehmen wir an, dass alle Faktoren (z.B.: geographische Lage, 
Infrastruktur, politische Stabilität, usw.), die die Standortwahl 
beeinflussen 100 % repräsentieren. Wie viel Prozent schätzen Sie, 
macht  der Einfluss der Steuerpolitik aus? ……….% 

 
o Nein 

 
 
2. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach ein Steuerwettbewerb unter den 
Nationalstaaten existiert oder nicht?  
 

o Ja 
        

Wenn ja:  
 Welche Steuerart/en beeinflusst/beeinflussen den Steuerwettbewerb? 
 Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Einkommensteuer 
o Mehrwertsteuer 
o Körperschaftsteuer 
o Lokale Gewerbesteuer 
o Sozialversicherungsbeiträge 
o Sonstige ……………………………………… 
 

 
o Nein 
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3. Welche Länder assoziieren Sie, wenn Sie das Wort Steuerwettbewerb hören? 
Mehrfachnennungen sind möglich.  
 

o EU-15 
o CEE-Staaten, die der EU in 2004 beigetreten sind (10) 
o Rumänien und Bulgarien 
o Steueroasen 
o Sonstige………………………………… 
 
 

4. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach ein Steuerwettbewerb unter den 
Regionen innerhalb eines Landes existiert oder nicht? 
 

o Ja         
Wenn ja:  

 Welche Steuerart/en beeinflusst/beeinflussen den Steuerwettbewerb? 
 Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Einkommensteuer 
o Mehrwertsteuer 
o Körperschaftsteuer 
o Lokale Gewerbesteuer 
o Sozialversicherungsbeiträge 
o Sonstige ……………………………………… 

 
o Nein 

 
 

5. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach ein Steuerwettbewerb unter den 
Kommunen existiert oder nicht? 
 

o Ja         
Wenn ja:  
 Welche Steuerart/en beeinflusst/beeinflussen den Steuerwettbewerb? 

Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Einkommensteuer 
o Mehrwertsteuer 
o Körperschaftsteuer 
o Lokale Gewerbesteuer 
o Sozialversicherungsbeiträge 
o Sonstige ……………………………………… 

 
o Nein 

 
6. Geben Sie bitte eine Definition für Steuerwettbewerb: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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7. Kann man Ihrer Meinung nach in der österreichischen Steuerpolitik den Einfluss des 
internationalen Steuerwettbewerbs bemerken oder nicht?  
 

o Ja 
o Nein 

 
 
8. Was war Ihrer Meinung nach die Ursache der österreichischen Steuerreform in 2004? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
9. Braucht Österreich Ihrer Meinung nach eine Steuerreform sofort oder „in 2010“? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Gab es Ihrer Meinung nach einen Zusammenhang zwischen der Erweiterung der 
Europäischen Union und der österreichischen Steuerreform 2004? 
 

o Ja 
o Nein 

 
 
 
11. Wenn Sie Gesetzgeber wären, was würden jetzt die Kernpunkte Ihrer Steuerreform 
sein? Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Entlastung der Arbeitgeber 
o Entlastung der Arbeitnehmer 
o Entlastung der Unternehmen 
o Entlastung der Konsumenten 
o Sonstige………………………………………………………………………………… 

 
 
12. Für wen war Ihrer Meinung nach die österreichische Steuerreform 2004 vorteilhaft? 
Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Arbeitgeber 
o Arbeitnehmer 
o Unternehmen 
o Konsumenten 
o Umwelt 
o Sonstige………………………………… 
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11. Hat Ihrer Meinung nach der gesetzliche Körperschaftsteuersatz einen Einfluss auf 
die Standortwahl der multinationalen Unternehmen? 
 

o Ja 
o Nein 

 
12. Denken Sie, dass der österreichische Körperschaftsteuersatz in Höhe von 25 % 
optimal ist oder sollte er geringer sein? 
 

o Optimal 
o Geringer 

 
13. Welche Abgaben oder sonstige gesetzliche Bestimmungen berücksichtigen Ihrer 
Meinung nach multinationale Unternehmen bei der Standortwahl? Reihen Sie bitte die 
Ihrer Meinung nach relevanten Einflussfaktoren (1=wichtigster): 
 
 Körperschaftsteuersatz 
  

Steuerbegünstigungen im Bereich der Körperschaftsteuer 
  

Steuerbefreiungen im Bereich der Körperschaftsteuer 
 
 Einkommensteuer 
 
 Arbeitgeberbeitrag  
 
 Sozialversicherungsbeiträge 
 
 Mehrwertsteuer 
  
 Der gesetzliche Mindestlohn 
  
 Sonstige ……………….……………………………………… 
 
14. Wie viel Prozent wäre Ihrer Meinung nach der „optimale“ Körperschaftsteuersatz 
in Österreich? 
 
 
 
 
15. Bitte geben Sie eine kurze Zusammenfassung darüber, welche Änderungen Sie in der 
österreichischen Steuerpolitik durchführen würden? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 212

 
 
 
 
 
16. Empfehlen Sie bitte steuerpolitische Maßnahmen, die Ihrer Meinung nach für die 
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs positive Einflüsse haben können: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Haben Sie von der Theorie „race to the bottom“ gehört? 
 

o Ja 
o Nein 

 
18. Nach der Theorie „Steuerwettlauf auf dem Grund“ wird der Körperschaftsteuersatz 
langfristig gegen Null gehen. 
Kann man Ihrer Meinung nach damit rechnen oder nicht? 
 
 

o Ja  Wenn ja: Wann?............................................... 
 

o Nein 
 
19. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie für oder gegen die Harmonisierung der Besteuerung von 
Unternehmen innerhalb der EU sind. 
 

o Für  die Harmonisierung der Bemessungsgrundlage 
o Gegen  

 
 
Warum?.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 

o Für  die Harmonisierung der Steuersätze 
o Gegen  

 
Warum?.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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Haben Sie in diesem Bereich Empfehlungen, die die europäischen „Gesetzgeber“ 
berücksichtigen sollten?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
20. Welche steuerpolitischen Maßnahmen könnten Ihrer Meinung nach die 
Reinvestition von Unternehmensgewinnen fördern? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
21. Halten Sie ein „Einheitssteuersystem“ (Flat tax) – wie z.B. in der Slowakei – für 
positiv oder eher negativ? 
 

o Positiv 
o Negativ 

 
 
Warum?.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
22. Wäre Ihrer Meinung nach ein „Einheitssteuersystem“  vorteilhaft - 
Mehrfachnennungen sind möglich - für: 
 

o Arbeitgeber 
o Arbeitnehmer 
o Unternehmen 
o Konsumenten 
o Umwelt 
o Staatshaushalt 
o Sonstige ………………………………… 

 
 
23. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach ein Einheitssteuersystem für die 
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs vorteilhaft wäre oder nicht? 
 

o Positiv 
o Negativ 
o Keine Wirkung 
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24. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach ein Einheitssteuersystem positive oder 
negative Wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns hätte? 
 

o Positiv 
o Negativ 
o Keine Wirkung 

 
 
25. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach in dem Fall, dass Österreich ein 
Einheitssteuersystem hätte, dieses eine positive oder eine negative Wirkung auf die 
gerechte Verteilung der Abgaben hätte? 
 

o Positiv 
o Negativ 
o Keine Wirkung 

 
 
26. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach die EU-Erweiterung mit Rumänien und 
Bulgarien den Steuerwettbewerb in der EU verstärkt oder nicht? 
 

o Ja 
o Nein 

 
27. Bitte benennen Sie, welche neuen Steuerbegünstigungen Sie im Bereich der 
Körperschaftsteuer einführen würden? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
28. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie für oder gegen die Harmonisierung der 
Steuerbegünstigungen im Bereich der Körperschaftsteuer sind. 
 

o Für die Harmonisierung der Steuerbegünstigungen 
o Gegen 

 
Warum? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
29. Ist Österreich Ihrer Meinung nach derzeit wettbewerbsfähig unter dem 
Gesichtpunkt der Steuerpolitik? 

 
o Ja 
o Nein 

 
Warum? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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30. Ist Ungarn Ihrer Meinung nach  derzeit wettbewerbsfähig unter dem Gesichtpunkt 
der Steuerpolitik? 
 

o Ja 
o Nein 
o Ich habe keine Informationen über Ungarns Steuerpolitik. 

 
 
31. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihrer Meinung nach die Rangfolgen und Indices 
ausgewählter Länder (z.B.: IMD/World Competitiveness Center, World Bank/Doing 
Business) die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes - als Standort - beeinflussen? 
 

o Ja 
o Nein 

 
 
 
32. Bitte kreuzen Sie an, ob man Ihrer Meinung nach über die Krise des 
österreichischen Wohlstandsstaates sprechen kann oder nicht? 
 

o Ja 
o Nein 

 
 
 Wenn ja: 

 
Hat diese Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf die Steuerpolitik oder nicht? 
 

o Ja 
o Nein 

 
  Wenn ja: 
 

Für wen ist der Einfluss auf die Steuerpolitik vorteilhaft? 
Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

o Unternehmen 
o Bevölkerung 
o Konsumenten 
o Staatshaushalt 
o Sonstige ……………………………………… 

 
 
33. Bitte kreuzen Sie an, ob man Ihrer Meinung nach über die Krise des ungarischen 
Wohlstandsstaates sprechen kann oder nicht? 
 

o Ja 
o Nein 
o Ich habe keine Informationen darüber. 
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 Wenn ja: 
 

Hat diese Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf die Steuerpolitik oder 
nicht? 

 
o Ja 
o Nein 
 
   
Wenn ja: 
 
Für wen ist der Einfluss auf die Steuerpolitik vorteilhaft? 
Mehrfachnennungen sind möglich. 
 
o Unternehmen 
o Bevölkerung 
o Konsumenten 
o Staatshaushalt 
o Sonstige ……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

Danke schön für Ihre Hilfe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit erreichen: 
Széchenyi István Universität, Ungarn 

 
Limpók Valéria 

E-mail: limpok@sze.hu 
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4. számú melléklet: Az OECD "szürke listája" 2009 áprilisában az adóparadicsomokról 

 

Forrás: OECD 2009, http://www.oecd.org 
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5. számú melléklet: Az OECD "szürke listája" 2009 augusztusában az 

adóparadicsomokról 

 

Forrás: OECD 2009, http://www.oecd.org 


