
Az ÁFA rendszer megújítása. 
jelen új javaslat
ár Áfa 25% szumma megnevezés ár Áfa 10% megnevezés ár Áfa 10%
optimális optimális optimális

nettó 100 Ft 25 Ft nettó 100 Ft 0 Ft nettó 130 Ft 0 Ft
nagyker 120 Ft 30 Ft 30-25=5 nagyker 120 Ft 0 Ft nagyker 140 Ft 0 Ft
végfelhasználó 150 Ft 38 Ft 38-30=8 végfelhasználó 150 Ft 15 Ft végfelhasználó 170 Ft 17 Ft
állam bevétele 8 Ft állam bevétele 15 Ft állam bevétele 17 Ft
fogy. Ár 188 Ft fogy. Ár 165 Ft fogy. Ár 187 Ft

láncker láncker láncker
nettó 100 Ft 25 Ft nettó 100 Ft 0 Ft nettó 130 Ft 0 Ft
közvetítő 110 Ft 28 Ft 28-25=3 közvetítő 110 Ft 0 Ft közvetítő 140 Ft 0 Ft
közvetítő 120 Ft 30 Ft 30-28=2 közvetítő 120 Ft 0 Ft közvetítő 150 Ft 0 Ft
nagyker 140 Ft 35 Ft 35-30=5 nagyker 140 Ft 0 Ft nagyker 160 Ft 0 Ft
végfelhasználó 150 Ft 38 Ft 38-35=3 végfelhasználó 150 Ft 15 Ft végfelhasználó 170 Ft 17 Ft
állam bevétele 3 Ft állam bevétele 15 Ft állam bevétele 17 Ft
fogy. Ár 188 Ft fogy. Ár 165 Ft fogy. Ár 187 Ft



A rendszerből egy jelentős elemet törölni kell, hogy egyszerűbb, és minden résztvevőnek hasznosabb legyen.
A  rendszer  lényegében  csak  az  ÁFA visszaigénylés  megszüntetését  jelenti,  azonban  ez  a  lépés  jelentős 
előnyökkel jár.
Csak a VÉGFELHSZNÁLÓI adószámot és ehhez saját számlát kell bevezetni, ami a jelenlegi számlákkal  
azonos. Ilyen adószámot kizárólag kereskedők és exportálócégek válthatnának ki. Az ó teljes bevételük ÁFA 
kötelezett lenne.
Minden jelenlegi  nem kereskedő vállalkozás  kizárólagosan nettó  árral  dolgozhat.  Az ÁFA levonhatóság 
miatt, hogy a vállalkozások ne kerüljenek versenyhátrányba, az ÁFA kulcsot 0 és 10 % mértékben állapítaná  
meg a törvény. Importálni és exportálni is csak bruttó áron, ÁFA fizetés mellett lenne lehetséges.
A táblázatból látható, hogy a mai rendszerben az állam minden 100 forint önköltségi ár mellett, a 25%-os 
ÁFA kulccsal is csak 3-8 Ft azaz átlagosan 5 Ft ÁFA bevételt realizál – feltéve, ha nem számítjuk le belőle az 
ÁFA visszatérítési csalások, és meg nem fizetések összegét.
Az APEH ehhez a munkához minden másnál nagyobb apparátust kénytelen foglalkoztatni. A felszabaduló 
munkaerőt a vagyonadó, és társasági adók vizsgálatára lehetne átcsoportosítani.
A  feketegazdaság  egyik  éltető  eleme  a  nagyon  magas  ÁFA  kulcs.  A  10%-ra  csökkentés  egy  egyidejű 
ellenőrzési és büntetési szigorítással azt jelentené, hogy a feketegazdaság kereskedő része kifehéredne!
A javaslatom a termelőknél  30%-os növekedést,  ami  a  magyar termelő szféra versenyképesség javulását 
eredményezné.
A  kereskedőknél  jelenlegi  profit  szintet  jelentene,  ami  nem  hozná  őket  hátrányos  helyzetbe.  A 
lánckereskedelem profitja nagymértékben csökkenne, mert nem kapnának az ÁFA különbözetből hasznot.
A fogyasztóknál változatlan árakat kell tartani, mert már most is magasak EU szinten is.
Az államnál min:3 max:5-szörös ÁFA bevételt jelentene, amit a munkabérek növelésére kellene fordítani,  
melyek jelentős hazai  kereslet  gerjesztésük folytán termelés  bővülést,  ezáltal  munkahelyek teremtését,  és  
végül GDP növekedést eredményeznének.


