Az MSZP javaslata az igazságos adócsökkentésre
A kormány még 2011-ben tért át egykulcsos személyi jövedelemadóra és a családi
adórendszerre. Most már beismerte, hogy ez több mint hiba, bűn volt!
Mert az a bejelentés, hogy mindaddig, amíg az egykulcsos adó bevezetése bárkinek is
jövedelem kiesést okoz, addig hozzájárulást kell fizetni a havi bruttó 202.000 forint feletti
jövedelemmel rendelkező munkavállalóknak, annak beismerése, hogy az alacsony és közepes
keresetűek adóját emelte a kormány tavaly és az idén is.
Mert adóemelés, ha csökkentik, majd megszüntetik az adómentes sávot és a
szuperbruttó számítási alapot, valamint növelik a munkavállalókat terhelő járulékot. A
kormány az általa tervezett adó emelést a kis-és középvállalkozásokkal akarja megfizetetni.
Mivel még ez sem elég, ezért létrehoz egy kompenzációs rendszert, amelyet a dolgozók
járulékának további emeléssel akar fedezni.
Üdvözöljük, hogy felismerték tarthatatlan az adóemelés a kis- és közepes
keresetűeknél, javaslatuk azonban nem old meg semmit.
Mert mi a baj?
1) Az adómentes sáv csökkentése a dolgozók többségénél a nettó bérek azonnali
csökkenését eredményezték. Az állam 2011-ben az alacsony keresetűektől éves szinten 36
ezer forintot vett el az adójóváírás mértékének csökkentésével, miközben az érvényesítési
sávhatár leszállításával az adójóváírás már havi 180 ezres havi bér felett csökken és havi 260
ezer felett teljesen megszűnik. Ráadásul emelték a járulék befizetést is 0,5%-al. A kormány
most ismertetett terve az adómentes jövedelmi sáv és a szuperbruttósítás eltörléséről a
240000 forintnál kevesebb keresetűek adóját tovább emeli, keresetüket csökkenti. A
dolgozók által fizetendő járuléknövelés szintén. A kiskeresetűeknél havi 11000 forinttal, a
közepes keresetűeknél 5000 forinttal csökkenne a keresetük.
Ezt nem lehet a bérek emelésével kompenzálni. 22%-os béremelés kell ahhoz, hogy az
alacsony és közepes jövedelmű dolgozók keresetének reálértéke visszakapaszkodjon a 2010es szintre.
2) A bevezetett családi kedvezményt a valóban rászorult kiskeresetű gyermekes
családok többsége nem tudja érvényesíteni, miközben az adómentes családi pótlék nem
nőtt.
3) Ezzel szemben a második kulcs eltörlése azonnal kedvezett a gazdagoknak. A
bevezetett családi kedvezményt maximálisan érvényesíteni tudó kevésbé rászorultakat az
adómentes családi pótlékot is ugyanúgy kapják.
Az MSZP azt javasolja, hogy azok járuljanak hozzá nagyobb arányban a
közterhekhez, akik nagyobb jövedelemmel rendelkeznek.

A progresszió eszköze az adómentes sáv, az adójóváírás, amellyel célzottan
valósítható meg az alacsonyabb jövedelműek kisebb adóterhelése. A sáv határát 16000 forint/
hóra javasoljuk emelni, mert ez biztosítja, az alacsony és közepes jövedelműek keresetének
2010. évi reálértékét. Így a bevételek 120 milliárd forinttal csökkenek.

A tavalyi járulékemelést visszavonjuk, ez 36 milliárd forinttal csökkenti a
bevételeket.
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Az egy kulcs egyetlen előnye volt, hogy egyszerűbbé vált az adóelőleg-fizetés,
lehetővé vált az egylapos bevallás. Ezért maradjon minden jövedelemre a 16%-os kulcs,
de az évi 5 millió forintot meghaladó jövedelmek progresszív adóztatására, külön
törvény alapján kerüljön sor, és további 16 % szolidaritási hozzájárulást kelljen
fizetniük. Ez 320 milliárd forint többletbevételt jelent.

A nem munkából származó jövedelmek (kamat, csereügylet, értékpapírkölcsönzés, árfolyamnyereség, osztalék, ellenőrzött tőkepiaci ügylet, tartós befektetésből
származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem, ingó és ingatlan értékesítés, vagyoni
értékű jog átruházása) esetében is minden jövedelemre maradjon meg a 16%-os szjakulcs, de mellette, az évi 5 millió forintot meghaladó jövedelmek progresszív adóztatása
érdekében, 8%-os további kulcs lépjen be forrásadóként. Ez 60 milliárd forint
többletbevételt jelent.

A kis és közepes keresetű dolgozóknak az állam támogatásként a
maximálisan igénybe vehető mértékig egészítse ki a gyermekek után járó
adókedvezményt („visszatérítendő adó”). Ennek fedezete lenne, ha havi 650 ezer Ft-os
jövedelem felett fokozatosan csökken az igénybe vehető családi kedvezmény mértéke és 1
millió Ft-os havi jövedelem felett már nem jár kedvezmény. Így 45 milliárd forint többlet
kiadást jelentene. Ezzel egyidejűleg szükséges a családi pótlék felemelése, ami további 35
milliárd forint többlet kiadás.
Az így számolt egyenleg, idei bázison számítva 154 milliárd forint többletbevétel
is biztosít.
A Fidesz-KDNP kormány azonban nem csak igazságtalan személyi jövedelemadót
vezetett be, hanem célszerűtlen vállalati adókat és járulékokat is. Így csökkentette az 50 millió
árbevétel feletti vállalatok adókulcsát 10%-ra. Az MSZP ezzel szemben a munkáltatói
járulék érzékelhető – mintegy 3 százalékpontos – csökkentését javasolja, mert ez segíti
elő a foglalkoztatás bővítését a versenyszférában. (135 milliárd forint kiesés a bevételekből.)
Ennek enyhítésére 50 millió Ft árbevétel felett vissza kell álltani a 19 %-os társasági
adókulcsot, tekintettel arra is, hogy az 50-500 millió forint közötti adócsökkentésnek
semmilyen foglalkoztatást növelő vagy növekedést ösztönző hatása nincs. (247 milliárd forint
különbséggel számolt a kormány.) A két intézkedés összességében 112 milliárd forinttal
növeli a bevételeket az idei bázison számolva.
Az így rendelkezésre álló bevételi többlet egy részéből az alapvető élelmiszerek
áfáját 5%-ra csökkenthetnénk, ami 100 milliárd forint bevétel kiesést jelent, de még így is
összességében 168 milliárd forint bevételi többlet keletkezne.
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