Adók
Az államnak az adók jelentik a legfőbb bevételi forrást  adózni kell.

Az adó az állam által kivetett, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség.
Az adórendszer az adott országban egy időben alkalmazott adónemek összessége, valamint az
adóügyekkel foglalkozó intézmények rendszere.



Hármas követelmény:
 igazságos
 egyszerű
 hatékony
 Igazságos az adórendszer akkor, ha a tehetősebbeket aránylag nagyobb adóval sújtja, mint akik az
anyagi javak szűkebb körével rendelkeznek.
 Egyszerű az adórendszer akkor, ha az adót az adózó viszonylag könnyen kiszámíthatja, nem
költséges a beszedése, és az adójogszabályokat nehéz kijátszani.
 Hatékony az adórendszer akkor, ha nem készteti az adózót az adózás elkerülésére.

Közvetett és közvetlen adók:
A kulcskérdés, hogy ki az adó viselője, azaz áthárítható-e az adó.
A közvetett adó esetében az adó
alanya (az adófizetésre kötelezett) és
az adóteher viselője eltér egymástól.
A közvetlen adó esetében az adó
terhét az viseli, akinek az adófizetési
kötelezettséget teljesítenie kell.

Adózási alapfogalmak:
 Adó alanya: természetes személy vagy szervezet, akit a törvény az adó megfizetésére kötelez.
 Adó tárgya: az a dolog, jog, jogviszony, tény, amelyre az adózás irányul.
 Adó alapja: az adótárgynak az a természetes mértékegysége vagy értékben meghatározott

mennyisége, ami után az adót meg kell fizetni.
 Adó mértéke: az egységnyi adóalapra jutó adóösszeg, százalékosan (adókulcs) vagy tételesen (pl.:
Ft/m2).
 Adómentesség: az általános adófizetési kötelezettség alóli kivételt jelenti.
 Adókedvezmény: a fizetendő adó meghatározott jogcím alapján való csökkentése (pl.: eltartott
gyermekek száma).

A személyi jövedelemadót (SZJA) a magánszemélyeknek kell megfizetni az adott évben
megszerzett jövedelmük után.
 adó alanya: (aki fizeti) mindenki, aki jövedelmet szerez
 adó tárgya: jövedelem (ami után fizetjük)
 adó mértéke: 16% (adókulcs)
 adó alapja: egy év alatt megszerzett jövedelem

Általános forgalmi adó (ÁFA): minden áru és szolgáltatás (általános) értékesítésekor
(forgalmi) fizetendő adó.



Az eladó az értékesítéskor számítja fel az adót  az adó összegével növeli a fizetendő
összeget.

A termék ára már tartalmazza az adót is.  áthárított adó (közvetett adó)

ÁFA jellemzői:
 Az adó alanya az a jogképes személy vagy szervezet, aki a saját neve alatt gazdasági

tevékenységet folytat.
 Ha az adóalany belföldön, ellenérték fejében terméket vagy szolgáltatást értékesít, adófizetési
kötelezettsége keletkezik.
 Az adó alapja a pénzben kifejezett ellenérték (ár).
 Az adó mértéke az adó alapjának lehet a 27%-a (általános kulcs), 18%-a, 5%-a (kedvezményes
adókulcsok).
 Az adó alapjának és az adó mértékének szorzata adja az adó összegét.

További fontos jellemzők:
 általános: minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed
 forgalmi: az értékesítésnél kell az adót fizetni
 többfázisú: a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kell fizetni
 nettó típusú: nem tartalmaz halmozódást
 közvetett: az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz
 hozzáadott értékadó: az eladási és beszerzési ár különbsége után kell megfizetni
 fogyasztói adó: a végső felhasználót terheli

