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Nőtt a jövedelem, több maradt a családoknál
Nem csupán a bevallók száma, hanem a jövedelmek is nőttek 2015-ben, legalábbis erről
tanúskodnak a személyijövedelemadó-bevallások. A munkavállalók egy év alatt mintegy
589 milliárd forinttal kerestek többet, a családok pedig több adókedvezményt vettek
igénybe, mint 2014-ben.
Az egy évvel korábbi adatokhoz képest csaknem 50 ezerrel több, 4 millió 625 ezren (köztük
egyéni vállalkozók) nyújtottak be személyijövedelemadó-bevallást.
Az önbevallást benyújtók 86 százaléka elektronikusan, a NAV internetes kitöltő-ellenőrző
programjával készítették el a bevallást és több mint 826 ezren Ügyfélkapun át, elektronikusan
is küldték be azt. Papíron mindössze a maradék 14 százalék töltötte ki a bevallást. A
legtöbben a csökkentett adattartalmú forma mellett döntöttek, munkáltatójukkal 684 ezren, a
NAV-val megközelítőleg 440 ezren készíttették el az elszámolást.

Az összevont jövedelmet vallók (4 millió 372 ezer fő) a tavalyinál 634 milliárd forinttal
több, összesen 10 064,6 milliárd forint összevonás alá eső jövedelemre tettek szert. Az egy
főre jutó összeg 123 ezer forinttal nőtt, és elérte a 2,3 millió forintot.
Egy év alatt mintegy 589 milliárd forinttal nőtt a munkavállalók bére, az éves átlagos bér
megközelítette a 2,32 millió forintot. A 3 millió 991 ezer munkavállaló együttesen 9 250,3

2
milliárd forint munkaviszonyból származó bérjövedelemre tett szert. 2015-ben a
legnagyobb összevont jövedelem 3 milliárd 777 millió forint volt, ami több mint 2 milliárd
657 millió forintottal magasabb az előző évi rekordnál.
A fővárosban és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem csaknem 35
százaléka (~ 3 511 milliárd forint). Ez átlagosan Budapesten 3 millió 55 ezer forintot, míg
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1 millió 772 ezer forintot jelentett fejenként. Az előző
évihez viszonyítva a legnagyobb növekedés Vas megyében volt.
Egy főre jutó összevont jövedelem (ezer Ft) megyei bontásban (2015-ben)
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Az önálló tevékenységből származó jövedelem 5,7 (19,3 milliárd forint) százalékkal nőtt
és elérte a 359,1 milliárd forintot.
2015-ben is a vállalkozói kivét és az átalányadózás szerinti jövedelem összesen 100,4 milliárd
forintot tett ki, ami 600 millió forinttal haladja meg az előző évi mértéket annak ellenére,
hogy e két jövedelmet vallók száma együttesen 5,5 ezerrel csökkent.
Emelkedett az éves átlagos vállalkozói kivét összege, 1,197 millió forintról 1,252 millió
forintra.
Növekedés látszik a jövedelmet kimutató mezőgazdasági őstermelők körében is. A tételes
költségelszámolást választó őstermelők száma 18 ezerre, az általuk vallott jövedelem 16,5
milliárd forintra nőtt. Az átalányadózó őstermelők létszáma 10,7 ezerrel, bevallott
jövedelmük 5,3 milliárd forintra emelkedett.
A külön adózó jövedelmek is emelkedtek. Az előző évinél 6 ezerrel többen, 295 ezren
összesen 892,2 milliárd forint jövedelemről adtak számot, ami egy főre vetítve 3,26 millió
forintot jelent átlagosan. A forrásadós jövedelmek 71,7 százalékát az osztalékjövedelmek
adták, amelyek összege egy év alatt 20,6 százalékkal emelkedve elérte a 639,7 milliárd
forintot. Az árfolyamnyereségből származó jövedelemek – melyek 2014-hez viszonyítva
10,1 százalékkal emelkedtek – a forrásadós jövedelemek 7,4 százalékát tették ki, és elérték a
66,5 milliárd forintot.
Szja-bevallások kiemelt adatai (2008-2015)
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Kedvezmények
A családi kedvezménynek köszönhetően a 2015-ről személyijövedelemadó-bevallást
benyújtók negyede összesen 1 218,6 milliárd forinttal csökkentette adóalapját. Így ez (a 16%os adómértékkel számítva) az egy évvel korábbinál 4,7 milliárd forinttal több, 195 milliárd
forint olyan adókedvezményt jelentett, ami a gyermekvállalás elismert költségeként a
családoknál maradt. Az egy főre jutó családi kedvezmény átlagos összege 32 ezer forinttal,
1,11 millió forintra nőtt.
A családi adókedvezmény 2011 óta 935 milliárd forintot hagyott a családoknál, a családi
járulékkedvezmény pedig 2015-ben összesen 45,1 milliárd forint megtakarítást jelentett.
A házasságkötési kedv növelésére és a házastársi kötelék elismerésére bevezetett új adóalapcsökkentő kedvezménnyel, az első házasok kedvezményével 21 és félezren éltek, összesen
3,2 milliárd forinttal csökkentve összevont adóalapjukat. Ez félmilliárd forint
adómegtakarítást jelentett, ami fejenként átlagosan 147,2 ezer forint.
Ezen kívül 687 ezren – 2014-hez viszonyítva közel 59 ezerrel többen – érvényesítettek
valamilyen egyéb kedvezményt, összesen 32,5 milliárd forinttal csökkentve az adót.
Adóterhelés
Az előző évinél 54,6 ezerrel több, 4 millió 166 ezer embernek átlagosan és fejenként 368 600
forint adót kellett fizetnie 2015-ben szerzett jövedelme után.
2009 és 2015 között az összevont jövedelem adóterhe 18 százalékról jelentősen, csaknem
4,3 százalékponttal csökkent. 2015-ben – figyelembe véve minden kedvezményt – 13,7
százalék volt az adóteher.
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