
 

Online-függelék: További ábrák 

1. ábra 

A tőkét terhelő effektív adókulcs alakulása (csak TÁNYA), 2014 

A) Effektív adókulcs (TÁNYA/adózás előtti eredmény arány) 

 

Megj: Ezen az ábrán csak a pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkező vállalatok szerepelnek. 20 csoportba 

osztottuk a vállalatokat dolgozóik száma alapján, és a függőleges tengely a csoportok átlagos TÁNYA/adózás 

előtti nyereség (effektív társasági adókulcs) mutatóját ábrázolja. 



 

B) A negatív adózás előtti eredményt jelentő vállalatok aránya méret szerint 

 

Megj: Ezen az ábrán 20 csoportba osztottuk a vállalatokat dolgozóik száma alapján, és a függőleges tengely azt 

mutatja, hogy az egyes csoportokon belül a vállalatok mekkora részének volt negatív az adózás előtti eredménye. 



 

2. ábra 

A fajlagos adók alakulása járulék nélkül (csak TÁNYA és HIPA), 2014 

A) Egy dolgozóra jutó adó 

 

B) Árbevétel-arányos adóék 

 



 

3. ábra 

Az adófizetés koncentrációja méretkategóriánként (a legtöbb adót fizető vállalatok 

részesedése a teljes adófizetésből kategórián belül), 2014 

A) 1-10 fő 

 

B) 11-50 fő 

 

C) 51-250 fő 

 



 

D) 250 fő felett 

 

Megj: Az ábra készítésekor minden méretkategória esetében meghatároztuk a legtöbb adót fizető 1, 5 és 10 

százaléknyi vállalatot, és kiszámítottuk, hogy az adott méretkategória teljes bevételéből mennyit fizetnek be ezek 

a vállalatok.  

  



 

4. ábra 

Egy főre jutó vállalati adó TFP függvényében adónemenként, 2014 

A) Munkáltatói járulék 

 

B) Társasági nyereségadó 

 



 

C) Helyi iparűzési adó 

 

Megj: Az ábránkon 20 csoportba osztottuk a vállalatokat a teljes tényezőtermelékenységük alapján, és a 

függőleges tengely a csoportok átlagos egy dolgozóra jutó adóterheit mutatja. Mindkét tengely logaritmikus. 

  



 

Online-függelék: Táblázatok 

1. táblázat 

Az egy főre jutó társasági nyereségadót és HIPA-t meghatározó tényezők, 2014 

Változók: (1) (2) (3) 

Létszám 1-10 fő között -0.487*** 1.617*** 1.534*** 

 (0.042) (0.027) (0.025) 

Létszám 11-50 fő között -0.257*** 0.968*** 0.922*** 

 (0.043) (0.027) (0.025) 

Létszám 51-250 fő között -0.170*** 0.468*** 0.456*** 

 (0.045) (0.028) (0.026) 

Külföldi tulajdon 0.428*** 0.012 -0.036*** 

 (0.015) (0.008) (0.007) 

TFP  0.988*** 0.878*** 

  (0.003) (0.003) 

Export (dummy)   -0.054*** 

   (0.005) 

Export aránya az 

árbevételen belül 
  0.173*** 

   (0.010) 

log(Tőke/létszám)   0.157*** 

   (0.001) 

ROA   0.020*** 

   (0.000) 

2-jegyű iparág kontroll igen igen igen 

Megfigyelések száma 154.074 154.074 154.074 

R-négyzet 0.099 0.768 0.820 

Megj: Regressziónk függő változója a vállalatok által befizetett összes adó és a hozzáadott érték hányadosa. A 

termelékenységet Wooldridge [2009] alapján számoltuk. Az összes oszlopban kontrolláltunk a 2-jegyű iparágra 

és a zárójelben lévő számok a robusztus sztenderd hibát jelölik. 

 

 


