
2012-től megszűnik az egykulcsos adó?!                               (2011.03.03.) 

A Széll Kálmán terv részletei még nem ismertek, ám a számokból az következik, hogy 

2012-től megszűnik az egykulcsos adó. A fejfájára ez fog kerülni: „élt egy évet”. 

A kormány minden bajok forrásának az államadósságot tartja. A reformprogram célja 

az államadósság csökkentése és nem az egykulcsos adó bevételkiesésének 

finanszírozása. Ennek ellenére a csomag keretösszege pontosan megegyezik az 

egykulcsos családi adó rendszer miatt 2011-2014 közötti időre eső költségvetési 

bevétel kiesés összegével.  

A magánnyugdíj vagyon 2 700 milliárdjából 1 700 milliárd (63 százalék) az 

államadósságot fogja csökkenteni, 1 000 milliárd (37 százalék) folyó kiadásokra fog 

elmenni.  Az államadósság a jelenlegi 82 százalékról 65-70 százalékra csökkentése kb. 

4 000 milliárd forint forrást igényel (5 százalékos csökkentés= 1 350 milliárd). Ebből 

1,7 milliárd a magánnyugdíj vagyonból, a reformprogramból pedig 2012-ben 550 

milliárd, 2013-ban 900 milliárd, 2014-ben 900 milliárd forrás keletkezne. Ez összesen 

4 050 milliárd. Ekkora összeg valóban 65-70 százalékos korlátok közé szorítaná az 

államadósságot, de nem maradna forrás az egykulcsos adó miatti bevétel-kiesésre.  

A tervezett csomag összege pontosan megegyezik az egykulcsos adó 2012-2014-es 

forrásszükségletével. 2012-ben kivezetésre kerül a szuperbruttó fele. Ennek forrás 

igénye 200 milliárd. Ezt fedezné a magánnyugdíj vagyonból folyó kiadásokra 

fordítandó 1 000 milliárdból a 2012-re megmaradó rész. A 2011-es magánnyugdíj 

vagyonból származó folyó kiadásokat fedező 530 milliárdot fedezné a „csomag” 2012-

re tervezett 550 milliárdos megtakarítása. 2013-ra a szuperbruttó teljes kivezetése 

újabb 200 milliárdot jelentene, de már elfogyott magánnyugdíj vagyon mellett. Ennek 

forrás igénye 2013-2014 -re kb. 900-900 milliárd lenne. 

Tehát anélkül, hogy a részleteket ismernénk, a bejelentett csomagban lévő számok 

pontosan akkora összeget takarnak, amelyek külön- külön elégségesek vagy az 

egykulcsos adó hosszú távú finanszírozására, vagy az államadósság 65-70 százalékos 

korlátok közé szorítására. De csak az egyikre elég a forrás. Miután a kormány 

egyértelműen elkötelezte magát az államadósság csökkentése mellett, ez azt jelenti, 

hogy 2012-től meg fog szűnni az egykulcsos adó.  
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