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Kérdésfeltevés 

• Milyen érzékenyen reagál a magas jövedelműek bevallott 
jövedelme az adókulcsok változására?  

 

• Miért érdekes ez? 

– Adórendszer változásainak költségvetési hatásvizsgálatához 

– Az adórendszer torzító hatásainak felméréséhez 

– Az „optimális jövedelemadó” vizsgálatához 
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Kérdésfeltevés (2) 

• Ebben az előadásban három dologról lesz szó: 

– Mit tanultunk a nemzetközi szakirodalomból? 

– Milyen eredményre jut a két magyarországi alkalmazás? 

– Hogyan használhatók fel a becsült rugalmasságok az 
„optimális jövedelemadózás” vizsgálatához? 

• Az előadás alapjául szolgáló tanulmány az idei Munkaerő-piaci 
Tükör számára készült 

• A két magyarországi alkalmazás: 

– Bakos, Benczúr és Benedek, MNB WP 2008 

– Kiss és Mosberger MNB WP 2011 
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„Eredeti” irodalom 

• „Különbségek különbsége” módszer: Feldstein (1995), Auten 
& Carroll (1999), Gruber & Saez (2002) 

 

• A fogyasztás és szabadidő közötti optimális választásból: 

 

 

• Két probléma a becslésnél: 

1. A jövedelemeloszlás reformtól független változása 

2. Fordított okozatiság (endogenitás) 

 

 
4 



„Eredeti” irodalom (2) 

1.  A jövedelemeloszlás reformtól független változása 

• Megoldás: a kiinduló jövedelem mint kontrollváltozó 

 

 

 

2.  Endogenitás  

• Megoldás: IV becslés 

• Instrumentum: „szintetikus” adókulcsok 
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Nemzetközi empirikus eredmények 

• Az „eredeti” irodalom az USÁ-ra vonatkozik 

– Magas rugalmasságok (Feldstein: akár 1; Gruber-Saez: 0,4) 

– Lehetséges bevételnövelő adócsökkentés?  

 

• Más országok becslései: alacsonyabb rugalmasságok 

– Legvalószínűbb ok:  A bevallott jövedelem rugalmassága 
függ az adórendszertől 

– Minél több kedvezmény, adóalapot csökkentő tétel van 
(„deductions”), annál inkább reagál az adóalap 
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Nemzetközi empirikus eredmények 
(részletek) 

• Adókedvezmények, (deductions) 

– Németország. Gottfried & Witczak (2009): 0,40 - 1,00 

– Dánia. Kleven & Schultz (2011): 0,05 – 0,10  

– USA. Gruber & Saez (2002)  

– Adóköteles jövedelem: 0,4 

– „Teljes”/bruttó jövedelem: 0,1 
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Nemzetközi empirikus eredmények 
(részletek-2) 

• Hogyan függhet még a rugalmasság az intézményi 
részletektől?  

• A jövedelemátcsoportosítás lehetősége (vállalkozók, magas 
jövedelműek) 

– Kanada. Sillamaa & Veall (2001):  

– Rugalmasság a teljes mintán: 0,25 

– Vállalkozók: 1,3. Magas jövedelműek: 1,67 

• Az adóváltozás mértéke: 

– Dánia. Kleven & Schultz (2011) 

– 1980-as évek (nagyobb adóvált.): 0,12 

– 1990-es évek (kisebb adóvált.): 0,02 
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Nemzetközi empirikus eredmények 
(részletek-3) 

• Miért lehet kisebb a rugalmasság kis változás esetén?  

• Figyelmetlenség, információ, „döntési súrlódások”, „tökéletlen 
optimalizálás”: mind ugyanarra utal 

– Időhorizont: Holmlund & Söderström (2007) 

Svédország, azonnali rugalmasság 0, pár év után 0,2-0,3 

– Alkalmazkodási költségek: Kleven & Waseem (2012)  

Pakisztán, ugrás az adófüggvényben, „dominált” 
jövedelmeknél is vannak adózók.  

– Informáltság, a környezet hatása: Chetty et al. (2012) 

„Jól informált” környéken több kedvezményt vesznek 
igénybe. Hatás költözés esetén is. Nagyobb rugalmasság  
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Mit tükröz a rugalmasság? 

• A munkakínálat változása?  Adóoptimalizálás, 
jövedelemátcsoportosítás? Fehéredés-szürkülés?  

• Van bizonyíték a jövedelemátcsoportosításra 

– USA. Goolsbee (2000): adóemelés előtt vezetői 
beosztásban lévők több részvényopciót váltottak be 
(adóbevételben érezhető mennyiségben!) 

• Munkakínálat. Összevetés egy korábbi irodalommal: A 
munkaórák alig változnak az adózás változásának hatására 

– De a munkaórákban nem minden látszik (órák bevallása, 
munkaintenzitás, munkahely változtatás)  

– Az alacsonyabb, 0,05-0,20 közötti rugalmasságok 
összevethetők ennek az irodalomnak az eredményeivel 
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II. Magyarországi becslések 

• A két magyarországi alkalmazás egymás kiegészítője: 

– Bakos, Benczúr és Benedek, MNB WP 2008 

– 2005-ös adóreform: középső kulcs megszűnése, 
adójóváírás változása, és számos kisebb változás, főleg 
a közepes jövedelműeket érintette 

– Kiss és Mosberger MNB WP 2011 

– 2007-es adóreform: magánszemélyek különadója a 
magas jövedelműeket érintette 
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Magyarországi becslések (2) 

• Eredmények: 

– BBB (2008): 

– A minimálbér feletti teljes mintán a rugalmasság 
 0,03-0,06 (korábbi változatban 0,05-0,08) 

– Az átlagbér körül/fölött (1,5-1,95m): 0,12 

– Magas jövedelmeknél alacsony/pontatlan 

– KM (2011) 

– Magas jövedelemnél a rugalmasság 0,15-0,20 
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Magyarországi becslések (3) 

• További eredmények: 

– Mindkét tanulmányban jelzés arra, hogy lehet 
jövedelemhatás (BBB-nél közepes jövedelemtől) 

– Jelzés arra, hogy a munkakínálati alkalmazkodás szerepet 
játszhat:  A csak bérjövedelemmel rendelkezők 
rugalmassága nem kisebb, mint a többieké 
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III. A rugalmasság és az optimális adó 

• Saez (2001, REStud) ereménye: 

– Az „optimális felső adókulcs” képlete egyszerű  

• Alkalmazások: 

– Brewer, Saez & Shephard (2010, Mirrlees Review) 

– Diamond & Saez (2011, JEP) 

 

• Ez az előadás bemutat egy egyszerűsített keretet és 
alkalmazza Magyarországra 

– Kiss (2012, kézirat) alapján 
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Elméleti keret 

• A felső adókulcs („nagyon magas jövedelmekre” való) 
emelésének három hatása van:  

– Az adóbevétel mechanikusan nő, ebből az állam 
közjószágokat finanszíroz vagy rászorultaknak oszt újra, ez 
társadalmi haszon (mechanikus bevételhatás) 

– A magas jövedelműeknek kevesebb pénze marad, és ez 
társadalmi költség (közvetlen jóléti hatás) 

– A magas jövedelműek kevesebb jövedelmet termelnek, 
ami csökkenti az állam elkölthető bevételeit, ami 
társadalmi költség  (viselkedési hatás)  

• Az optimális felső kulcsnál egy kis adóemelés hatása a 
társadalmi jólétre (e három hatás eredőjeként) nulla! 
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Elméleti keret (2) 

• Az optimális felső kulcsnál egy kis adóemelés hatása a 
társadalmi jólétre (e három hatás eredőjeként) nulla! 

• Ez implicit módon meghatározza az optimális effektív felső 
adókulcsot. Képlettel:  

 

 

• Csupán három paraméter függvénye:  

– e:  az adóköteles jövedelem rugalmassága   

– a:  a jövedelemeloszlás tetejének jellemzője (Pareto-elo.) 

– g:  a magas jövedelműek marginális jóléti súlya (mennyit ér 
a közösségnek adóbevételben kifejezve, ha egy magas 
jövedelmű adózó 1 további forintot megtarthat)  
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Elméleti keret (2) 

• A képlet még egyszer:  

 

 

• Ha a legmagasabb jövedelműek marginális jóléti súlya g = 0, 
akkor erre egyszerűsödik: 

 

 

• Az optimális effektív felső kulcs annál nagyobb… 

– …minél kisebb az adóköteles jövedelem rugalmassága   

– …minél lassabban „fogynak el” a magas jövedelmű adózók 

– …minél kisebb magas jövedelműek marginális jóléti súlya 
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Bevételmaximalizáló adókulcs Mo-n  

• Csak az a és e paraméterekre van szükség 

 

• Jövedelem adórugalmassága e: 

– A K&M (2011) által becsült paramétert vesszük alapnak 

– e = 0,2 

– A jövedelemhatás figyelembevétele ezt csökkentené 
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Bevételmaximalizáló adókulcs (2)  

• A jövedelemeloszlás paramétere a = 2,5 
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Bevételmaximalizáló adókulcs (3)  

 

 

• Milyen effektív adókulccsal lehet ezt összevetni?  
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Bevételmaximalizáló adókulcs (4)  
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Példák pozitív g paraméterrel 

• Az optimális effektív felső marginális kulcs értéke… 

…az e és g paraméterek függvényében (a = 2,5) 
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Az optimális felső kulcs a g param. függvényében 
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Tanulságok 

1. A 2010-ig tartó időszakban a felső effektív marginális kulcs 
közel volt a bevételmaximalizáló kulcshoz 

2. 2011 óta a felső marginális kulcs sokkal alacsonyabb, mint a 
bevételmaximalizáló kulcs 

3. A 2011 óta érvényes felső marginális kulcs akkor lenne 
közelítőleg bevételmaximalizáló, ha az adóköteles jövedelem 
rugalmassága e = 0,4 volna (a K-M által becsült 0,2 helyett) 

4. A 2011 óta érvényes felső marginális kulcs akkor közelítőleg 
optimális, ha a legmagasabb jövedelmű 1% marginális jóléti 
súlya g = 0,5 
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További megfontolások 

• Jövedelemhatás 

• Jár-e szolgáltatás a járulékokért? (Ha igen, akkor nem adó.) 

• Nyugdíjplafon 

• Adóoptimalizálás, adóelkerülés, adóverseny 

• Normatív vita a magas jövedelműek jóléti súlyáról 
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Összefoglalás 

• Az adóköteles jövedelem rugalmassága fontos paraméter 

• Informál az adórendszer torzító hatásáról 

• Értéke függ az adórendszertől 

– Az a jobb adórendszer, ahol a rugalmasság alacsonyabb 

• A magyar becslések illeszkednek a nemzetközi irodalomba, 
alacsonyabbak,  mint az amerikai becslések 

• A rugalmasság egy része vsz. munkakínálati alkalmazkodás 

• A rugalmasság felhasználható az optimális jövedelemadó-
rendszer elemzéséhez 

• Az elmélet sok esetben csak kvalitatív megállapításokat ad 

• A felső kulcs esetében kvantitatív megállapítások is 
lehetségesek (feltételesen a társadalom preferenciáira) 
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