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Módosító javaslat

Dr. Schmitt Pál ú r
az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes gazdasági é s
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/581 . számú
törvényjavaslathoz kapcsolódóan a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő .

A Törvényjavaslat 116 . §-ának alábbi módosítását javasolom :

„116 . A Kjtv. 4. §-át követően a következő címmel és 4/A . §-sal egészül ki :

„Pénzügyi szervezetek különadója

4/A. § (1) A 2010 . július 1-jén már lezárt üzleti évi éves beszámolóval rendelkez ő pénzügyi
szervezet a 2010. évben különadó megállapítására, bevallására kötelezett.

(2) A pénzügyi szervezet a különadó fizetési kötelezettségét 2010 . szeptember 10 . napjáig
állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatóságnak .

(3) A pénzügyi szervezet a különadót a 2010 . évben két egyenlő részletben, 2010 .
szeptember 10 . napjáig és december 10. napjáig fizeti meg.

(4) A különadó alapja

1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési é s
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009 .
évi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg;

[2. biztosítónál a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetés i
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009 . évi éves
beszámolóban szereplő megszolgált díj viszontbiztosítás nélkül ; ]

2. biztosítónál a biztosítók bels ő adatszolgáltatásának rendjérő l és tartalmáról szóló 5/2006 .
évi (II . 7.) PM rendelet — a 2009. december 31-én hatályos szövege — alapján, a 2009 . évi
tárgyévre vonatkozóan, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szolgáltatott adato k
figyelembevételével



a) a nem-élet biztosításból származó díjbevétel megszolgált díjainak viszontbiztosítások
nélkül számított összege (41B tábla 41B01 sorának 2 oszlopában szereplő adat), és

b) az életbiztosításból származó összes díjbevétel összege, csökkentve az egyszeri díjas
életbiztosítási szerződésekbő l és az eseti befizetésekbő l származó díjbevétel összegének 9 0
százalékával (42A2A tábla 42A2A11 sorának 1 oszlopa szerinti érték csökkentve 6 és 9
oszlopban szerepl ő értékek összegének 0,9 szeresével) ;

3. egyéb pénzügyi szervezetnél :

a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámol ó
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerin t
készített 2009 . évi éves beszámoló adataiból számított

aa) kamateredmény, valamint
ab) díj- és jutalékeredmény;
b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési é s

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009 .
évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel ,

c) tőzsdénél a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezetek éves
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendele t
szerint készített 2009 . évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel ,

d) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél, pénzügyi közvetítőnél a 2009 .
évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel ,

e) befektetési alapkezel őnél az általa kezelt alapok 2009 . december 31-i nettó
eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári illet őleg egyéb portfolió vagyon 2009 .
december 31-i értékének együttes összege .

(5) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó pénzügyi szervezet (4) bekezdés szerinti
különadó alapját a rendelkezésre álló legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján
állapítja meg .

(6) A különadó mértéke

a) hitelintézet esetén 0,45 százalék ,

b) biztosító esetén [5,2] 59 százalék ,

c) egyéb pénzügyi szervezet esetén :

ca) pénzügyi vállalkozásnál a (4) bekezdés 3 . pont a) pont aa) alpontjában meghatározott
összeg 6 százaléka, valamint a (4) bekezdés 3 . pont a) pont ab) alpontjában meghatározot t
összeg 6 százaléka ,

cb) befektetési vállalkozásnál 5,6 százalék ,

cc) tőzsdénél 5,6 százalék,

cd) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél 5,6 százalék,

ce) pénzügyi közvetítőnél 5,6 százalék,

cf) befektetési alapkezelőnél 0,028 százalék .

(7) A 2011 . január He el ő tt jogutód nélkül megszűnő pénzügyi szervezetnek a bevallott —
ideértve az adóhatóság által megállapított — különadónak a megfizetett részletekke l
csökkentett összegét a végelszámolást vagy a felszámolást lezáró adóbevallás benyújtásával
egyidejűleg kell megfizetnie .



(8) A (7) bekezdés rendelkezései az irányadók az átalakulással történ ő megszűnés esetén is ,
amennyiben a jogutód nem alanya az e § szerinti különadónak . Ha az átalakuláshoz
kapcsolódó soron kívül benyújtandó adóbevallás benyújtásának időpontja és az átalakulás
napja között az általános szabályok szerint különadó fizetés esedékessé válik, az esedéke s
különadó részletfizetési kötelezettséget teljesíteni kell .

(9) Ha a pénzügyi szervezet a (7) és (8) bekezdésben nem szabályozott bármely egyé b
okból kikerül e törvény hatálya alól, a bevallott – ideértve az adóhatóság által megállapított –
különadónak a megfizetett részletekkel csökkentett összegét a kikerülés napját követ ő 30 .
napjáig meg kell fizetnie .

(10) A különadó bevallás mellékleteként nyújtja be az adóhatósághoz :

a) a hitelintézet az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló adataibó l
számított módosított mérlegfőösszeget tartalmazó kimutatást ,

b) a pénzügyi vállalkozás az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámol ó
adataiból számított kamateredményt, valamint díj- és jutalékeredményt tartalmazó kimutatást ,

c) a befektetési alapkezelő az adóalap meghatározásakor számításba vett, általa kezel t
alapok megnevezését és nettó eszközértékét, valamint az általa kezelt pénztári illet ő leg egyéb
portfolió vagyon értékének összegét ,

d) a pénzügyi közvetítő i tevékenységet nem kizárólagosan végz ő pénzügyi közvetítő az
éves beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevételéből a pénzügyi közvetítői
tevékenységbő l származó árbevételt tartalmazó kimutatást.'

Indokolás

A módosító javaslat pontosítja a különadó számítási alapját a biztosítók esetében, amelyne k
következtében szükséges a különadó mértékének a megváltoztatása is .

Budapest, 2010 .július 06 .

Roán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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