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Adózás 

 
Az adópolitika a költségvetési (fiskális) politika szerves részeként a gazdaságirányítás egyik 
fontos részterülete. Az állam a gazdaságban keletkezett jövedelmek centralizációja és 
újraelosztása révén befolyásolja a vállalkozások és a lakosság rendelkezésre álló 
jövedelmét, előteremti a feladatai ellátásához szükséges forrásokat, s igyekszik 
megvalósítani társadalompolitikai célkitűzéseit is. Az adópolitika fontos eszköze a fiskális 
politikának, mivel megfelelő alkalmazásával a gazdaságra jellemző ingadozások keretek 
közé szoríthatóak. Recesszió esetén ennek eszköze egyebek mellett az adócsökkentés, 
amely intézkedés ugyan kedvezőtlenül hat a pénzügyi egyensúlyra, de pótlólagos keresletet 
teremthet a gazdaságban, ami a gazdaság élénkülését segítheti elő. Konjunktúra esetében 
ugyanakkor az adók emelése a megfelelő eszköz a gazdaság visszafogására, a beszedett 
adókból pedig tartalékot lehet képezni a visszaeséssel terhelt időszak keresletteremtésére. 
 

 

Az adóbevételek bruttó hazai termékhez viszonyított aránya az 
európai uniós tagállamokban, 2008 

(a társadalombiztosítási hozzájárulásokat is beleértve)
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 Ismertető a rendelkezésre álló adatokról 
 
Az Eurostat adatbázisa mind az államháztartás bevételeire, mind pedig a kiadásaira 
tartalmaz adatokat. A „Government revenue, expenditure and main aggregates” nevű 
adatkörben a kormányzati szektor teljes számlasorozatára, köztük az egyenlegre, a teljes 
kiadásra és a teljes bevételre vonatkozó adatok megtalálhatók. A „General government 
expenditure by function (COFOG)” nevű adatkör az államháztartás kiadásait részletezi a 
fogyasztás célja szerint. A fogyasztás célja szerinti adatok nemcsak az államháztartási 
kiadás egészére, hanem a kormányzati szektor egyes számláira is lekérdezhetőek. A „Main 
national accounts tax aggregates” nevű adatkörben az államháztartás és egyes 
alrendszereinek adóbevételeit lehet lekérdezni az adónemenkénti bontásban. Az „Implicit 
tax rates by economic function” nevű adatkörből a fogyasztásra, a munkára és a tőkére 
vonatkozó implicit adóráták mértékét lehet letölteni. A „Structure of taxes by economic 
function” nevű adatkörben a fogyasztásra, a munkára és a tőkére vonatkozó adóteher 
nagyságáról lehet adatokhoz jutni. 
Az adatkörök könnyedén megtalálhatóak, ha az adatbázisra kattintunk, majd a „Search in 
tree” keresősorba valamelyik, „vastagon kiemelt” adatkör nevét beírjuk. 
Bizonyos adatok eléréséhez nem szükséges lekérdezéseket végrehajtani, hanem azok az 
ún. kész táblákban is rendelkezésre állnak. 
 

 Módszertan 
 
A mutatókat a nemzeti számlák (ESA ’95) alapján állítják össze; amelyek a szektorok közül 
az államháztartásra (S.13-as szektor), azok alrendszereire (úgymint a központi 
költségvetésre, a szövetségi államok esetén a tartományokra, a helyi önkormányzatokra és a 
társadalombiztosítási alapokra), valamint az EU intézményeire (S.212) vonatkoznak. Az 
adatokat (millió) euróban, (millió) nemzeti valutában, a bruttó hazai termék és a teljes 
adóteher százalékában, valamint egy lakosra jutó euróban teszik közzé1. Az adatok forrása 
a nemzeti hatóságok, amelyek az adatokat megküldik az Eurostatnak. Az Eurostat a 
beérkezett adatokat validálja (aritmetikai és minőségi ellenőrzéseket hajt végre, valamint 
konzisztenciavizsgálatot végez az ESA ’95 módszertannak való megfelelőségről), majd ezt 
követően megküldi őket az Európai Központi Banknak. Az idősorok jellemzően az 1995. évi 
adatokkal kezdődnek, területileg az Európai Unióra, az eurózónára, a tagállamokra, 
Norvégiára, valamint Izlandra és Svájcra állnak rendelkezésre, a két utóbbi országra nem 
mindegyik adatkörben. 
 

 Részletes módszertani háttér 
 

 Government revenue, expenditure and main aggregates 
 General government expenditure by function (COFOG) 
 Main national accounts tax aggregates 
 Implicit tax rates by economic function 
 Structure of taxes by economic function 

 
 Kapcsolódó nómenklatúra: 

 
 Európai Számlák Rendszere (ESA ’95) 
 A kormányzati fogyasztás funkcionális osztályozása (COFOG) 

Magyarul
Angolul

 
 
 
                                                 
1 A kiválasztható mutatók adatkörönként változhatnak. 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/gov_a_main_esms.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/gov_a_exp_esms.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/gov_a_tax_ag_esms.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/gov_a_tax_itr_esms.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/gov_a_tax_str_esms.htm
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.meta.objektum?p_lang=HU&p_menu_id=310&p_ot_id=300&p_obj_id=0950&p_session_id=96974268
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1
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 Kiadványok 
 

 EU27 tax ratio fell to 39.3% of GDP in 2008 című gyorstájékoztató 
 Taxation trends in the European Union – Main results 
 Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and 

Norway  
 Tax revenue in the European Union - Issue number 23/2010 – EU-27 tax revenue-to-

GDP ratio down to 40.5% in 2008 
 
 

 Külső adatforrások 
 

 Az Európai Bizottság Adó- és Vámunióügyi Főigazgatóságának honlapján található 
adatbázis 

 Világbank adatai 
 OECD adatai 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-28062010-BP/EN/2-28062010-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-28062010-BP/EN/2-28062010-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EU-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EU-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DU-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DU-10-001
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTPUBLICFINANCE/0,,contentMDK:20240133%7EmenuPK:2083280%7EpagePK:148956%7EpiPK:216618%7EtheSitePK:1339564,00.html
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_34119_1_119656_1_1_37405,00.html

