Az adóügyi államtitkár sem érti a szuperbruttót!

(2011.05.30)

A hét végén interjút adott a Népszabadságnak Kármán András adóügyi államtitkár:
http://nol.hu/gazdasag/jovore_is_kompenzalni_kell_a_bert_05_30
A nyilatkozatából kiderül, hogy helyes volt az adózónán tett korábbi megállapítás, miszerint
örülhet az a bérből fizetésből élő, akinek négy év után nominálisan nem csökken a nettó
bére. Az is kiderült, hogy nemcsak az adóhatóság nem boldogult a szuperbruttóval a 1053-as
bevallás nyomtatvány elkészítésekor, hanem az adóügyi államtitkár sem.
„szűkült az adójóváírás intézménye, a jövedelemhatár lejjebb került 2 millió 750 ezer forint éves jövedelemig. Ami
szerintem még mindig gálánsnak mondható, hiszen jóval meghaladja az átlagbért. Azt gondolom, a következő
évben ennél lejjebb kell vinni a határt.”

A 2 millió 750 ezer forintos határ nem a jövedelemre, hanem a szuperbruttó adóalapra
vonatkozik. Az átlagjövedelem ezzel szemben valóban a jövedelemre vonatkozik. A 2 750
ezer forintos adóalapból úgy kapjuk meg a jövedelmet, ha elosztjuk 1,27-tel.
2 750 000 / 1,27 = 2 165 354. Ha ezt tovább osztjuk 12 hónappal, akkor megkapjuk, hogy
jelenleg 180 446 forint havi jövedelemig jár teljes összegében az adójóváírás. A 180 ezer
forint havi jövedelem jóval az átlagbér alatt van!
Mi is az a szuperbruttó?
A szuperbruttó egy kommunikációs technika. Elsősorban a politikusok eszköze arra, hogy
szebbnek lássuk a valóságnál az adókulcsokat. Mit nyilatkozott Kármán András?
„Azzal mindenki nyert, hogy a progresszív rendszerről átálltunk az egykulcsosra, mert az új adókulcs
alacsonyabb, mint a korábbi alsó érték.”

Ez egybevág azokkal a korábbi nyilatkozatokkal, hogy minden idők legalacsonyabb adókulcsa
valósult meg. A szuperbruttó 2010-ben került bevezetésre. 2009-ben jövedelemre vetítve 18
százalék volt az adókulcs, 2010-ben 21,6 százalék, 2011-ben 20,3 százalék. A szuperbruttó,
mint kommunikációs technika kiválóan alkalmas a politikusok számára, hogy elhitessék: a
20,3 kisebb, mint a 18.
Mennyibe kerülne a szuperbruttó kivezetése?
Semennyibe! A szuperbruttó kivezetése csak a kommunikációt változtatná meg: 2011-ben 20
százalék az adókulcs, 2012-ben 18 százalék, 2013-ban lenne 16 százalék. Valójában egyetlen
költségvetési forint nélkül kivezethető lenne a szuperbruttó. Egyetlen hátránya lenne ennek:
végre tisztán látnánk a politikusi ködösítés helyett.
Angyal József okleveles adószakértő

