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Semmiképpen sem szabad áfát csökkenteni - ebben egyetért két neves közgazdász, Kupa Mihály és 
Csaba László.

Hiába csökkenne az áfa, a fogyasztási cikkek árába visszakúszna az adótartalom, így nem következne be 
valódi árcsökkenés – vélekedett Kupa Mihály ma a köztévében. "Ráadásul az EU-szabályok sem teszik 
lehetõvé, hogy áfát csökkentsenek a nemzeti kormányok." 

Több lehetõség van viszont, hogy a lakosság terheit némileg csökkentse a kormány. A növekvõ energiaár 
kapcsán már középtávon újra kell gondolni a valóban rászoruló fogyasztók szociális támogatását. 
Különösen fontos a lakások fûtéskorszerûsítésének nagyobb mértékû és fõként a mainál tömegesebb 
célzott dotálása. 

Fotó: Ajpek Orsolya

Kupa Mihály

Az élelmiszerárak emelkedését rövid távon orvosló, a termelõket és a fogyasztást általában támogató 
politikát hibásnak véli, ugyanis ellenõrizhetetlen a pénz felhasználása, ráadásul növeli a költségvetési 
hiányt. 

Kupa szerint jó és hosszú távú megoldás lehet, ha az áfa-csökkentésre szánt pénzbõl a vállalkozók terheit 
mérsékli a kormány. Ami - véli Kupa - a mainál átgondoltabb adó- és járulék politikát feltételez. 



Kupa osztja több adószakértõ, köztük Vámosi–Nagy Szabolcs véleményét, miszerint most egy ideig nem 
szabad az adórendszerhez nyúlni. "De ez nem valószínû forgatókönyv - tette hozzá szokásos 
szarkasztikus modorában -, mert a kisebbségi kormány a kiszivárgott hírek szerint politikai okokból 
tervezi a vállalkozásokat sújtó különadó, illetve az egészségügyi járulék megszüntetését." 

Csaba László közgazdász, a Közép-Európa Egyetem tanára az áfa-csökkentési elképzelésekrõl röviden 
annyit mondott a Zoomnak: „Elvi alapon nem, nem, soha. Áfát és jövedéki adót tilos elengedni”. 

B•vebben kifejtve: nem véletlen, hogy az EU hosszú viták után döntött úgy Madridban, hogy fogyasztói 
árat csökkenteni adópolitikai eszközzel tilos. Helyette adószerkezet-átalakítással, a kiadási oldal 
csökkentésével oldható meg a közterhek mérsékelése. 
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Csaba László

Csaba professzor emlékeztetett arra, hogy a szakértõk jelentõs része a GDP 10 százalékát kitevõ, 3-5 éves 
kiadáscsökkentõ programot tart kívánatosnak. "Ez kell megelõzze az adólépéseket. Utána az adót nem 
adónemenként, hanem átfogóan és rendszerszerûen, a növekedést szem elõtt tartva, átláthatóan kell 
átszabni. Vagyis nem új kivételeket kell alkotni, sokkal inkább meg kell szüntetni azokat." 
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