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az Országgyűlés elnöke részére

Budapes t

Tisztelt Elnök Úr!

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság — a Házszabály 94 . §-ának (1 )
bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján — az adó- és járuléktörvények ,
a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint a z
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- é s
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376 . számú
törvényjavaslathoz a következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat kiegészül a következő 125. §-sal :

„125 .§ Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szól ó
2006.évi LIX. törvény (a továbbiakban : Kjtv.) 4. §-a előtti cím helyébea
következő rendelkezés lép :

„A hitelintézetek járadéka'„'

2. A törvényjavaslat 125 . §-a következők szerint módosul :

„125 . § (1) A[z államháztartás egyensúlyát javító különadóról és
járadékról szóló 2006 . évi LIX. törvény (a továbbiakban:] Kjtv.[)] 4/A.
ának (1)-(3) bekezdése[inek] helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(1) A pénzügyi szervezet [a] 2011[ . év]_ben különadó megállapítására ,
bevallására és fizetésére kötelezett .
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(2) A pénzügyi szervezet [a 2010. évi különadó kötelezettség teljesítésére
irányadó szabályok szerint el őírt adókőtelezettség alapján] a különadót
2011 . március 10-éig [kűlőnadó kötelezettséget állapít meg, vall be és nég y
egyenlő részletben] megállapítja	 és	 az	 esedékességének	 megfelelő
részletezésben külön nyomtatványon bevallia, valamint negyedévenként, a
negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig [fizet meg] négy egyenlő részletben
megfizeti .

(3) A 2010-ben jogelőd nélkül létrejöttpénzügyi 	 szervezet, valamint a naptári
évtől eltérő üzleti év választása miatt e törvény 2010 . december 31-én hatályos
rendelkezései szerint a különadó-bevallás benvújtására csak 2010 . szeptember
30-aután kötelezett pénzügyi szervezet a [2011. évi adókötelezettségét ]
különadót – a (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az
utolsó rendelkezésre álló beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján 2011 .
szeptember 101. napjáig]-éig [állapítja meg és vallja be, amelyet a 2011 .
évben két egyenlő részletben, 2011 . szeptember 10 . napjáig és december 10 .
napjáig fizet meg] megállapítjk az esedékességének megfelel ő részletezésben
külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő részletben – szeptember
10-éig és december 10-éig:- megfizeti ."

[(2) A Kjtv. 4/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés
lép:

„(5) A 2010. szeptember 30-áig különadó bevallás teljesítésére ne m
kötelezett naptári évtől eltérő üzleti évet választó pénzügyi szervezet a 2011 .
évi adókötelezettségét – a (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelel ő
alkalmazásával – a rendelkezésre álló legutolsó beszámolóval lezárt üzleti
év adatai alapján 2011, szeptember 10. napjáig állapítja meg és vallja be,
amelyet 2011. évben két egyenlő részletben, 2011 . szeptember 10. napjáig és
december 10. napjáig fizet meg.”]

(2) A Kjtv. 4/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A hitelintézet által az üzleti évre jadóávre fizetend ő különadónak a (6 )
bekezdés a) pontja szerint kiszámított összegét, legfeljebb annak mértékéig,
csökkenti az általa az üzleti évre (adóévre) hitelintézetek különadója címén
fizetett (fizetendő), az adózott eredménye terhére ráfordításként elszámol t
összeg .”

(3) A Kjtv. 4/A. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(9) [Ha a pénzügyi szervezet jogutód nélküli megsz űnés, átalakulássa l
történő megszűnés miatt vagy bármely nem szabályozott egyéb okbó l
kikerül e törvény hatálya alól, a különadó kötelezettségét a megsz űnés vagy
a kikerülés napját kővető 30. napig kell teljesítenie.] A megszűnő, vagya
különadó hatálya alól bármely más okból kikerül ő pénzügyi szervezeta
különadóval	 összefüggő 	 minden	 olyan	 adókötelezettségét,	 amelynek
teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le, a megszűnését1 illetőlega
különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30 . napig teljesíti .”

3. A törvényjavaslat kiegészül a következő 126. §-sal:

„126 . § A Kjtv. kiegészül a következő címmel és a cím utáni 4B. §-sal :

„Ahitelintézetek különadója

4B. (1)A hitelintézet a 2011-ben kezdődő üzleti évére (adóévére)
vonatkozóan különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett .

(2) A különadó alapja az üzleti év (adóév) adózás előtti eredménye, növelve
az annak terhére a pénzügyi szervezetek különadója fizetett (fizetend ő)
összegének megfelelően ráfordításként elszámolt összeggel .

(3) A különadó mértéke 30 százalék, de a hitelintézet által e § alapján az
adóévre fizetendő különadó összegbe nem haladja meg a hitelintézetet pénzügy i
szervezetek különadója címén az adóévre terhelő, a 4/A.	 (7) bekezdésében
foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összeget :

(4)	 A hitelintézet a különadót a társasági adóra vonatkozó bevallá s
benyújtásának határidejéjg megállapítja, külön nyomtatványon bevallja é s
megfizeti .

(5) A hitelintézet a (4) bekezdés rendelkezései szerinti bevallásában
rendelkezik a pénzügyi szervezetek különadójára vonatkozóan benyújtot t
adóbevallásának a 4/A. § (7) bekezdésének megfelelő módosításáról, valamint
az e módosítás következtében a módosító adóbevallás benyújtásának napjával ,
de legkorábban a (4) bekezdés szerint a módosító adóbevalláshoz kapcsolódó
fizetési kötelezettsége esedékességének napjával keletkezett adótúlfizetéséne k
az állami adóhatóság által az e § szerinti különadóról vezetett adószámla javár a
ugyanezzel a nappal történő átvezetéséről .'

4. A törvényjavaslat 126. §-a a következők szerint módosul :

„126. § A Kjtv. 5 . §-ának (2) [bekezdésében a „2410. évben” szövegrész
helyébe a „2011. évben” szöveg] bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép[.]_
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-(2) A hitelintézetek járadéka és a pénzügyi szervezetek különadója üzleti
évre (adóévre) fizetett (fizetendő) összege az üzleti év adózás előtti eredményét ,
a hitelintézetek különadója üzleti évre (adóévre) fizetett (fizetendő) összege az
üzleti év adózott eredményét terheli . Az adóévre (az üzleti évre) fizetend ő
társasági adó alapjának megállapításánál az adózás előtti eredményt csökkentia
hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címén az adóévre terhel ő,a
4/A. § (7) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámítot t
összegből az a rész, amelyet nem számolt el az adóév (az üzleti év) adózás el őtti
eredményének terhére .'

5. A törvényjavaslat 127 . §-a a következők szerint módosul :

„127 . A Kjtv. 4/A. §-ának (5) és ((7)-](8) bekezdése hatályát veszti .”

Indokolás

A módosító javaslat biztosítja, hogy a megfelel ő nyereséggel rendelkező
hitelintézetek a mérlegfőösszegük alapján fizetendő adót (a pénzügyi
szervezetek különadóját) egy olyan adóval (a hitelintézetek különadójával )
váltsák ki, amely az adózás előtti nyereségüket terheli .

Az ismertetett cél érdekében a módosító javaslat szerint a nyeresége s
hitelintézetek által a nyereségük után fizetendő különadó a mérlegfőösszegük
után fizetendő különadóba beszámítható.

A javaslat elfogadása az érintett hitelintézetek számára többlet adóterhelést ne m
eredményez, mivel

• a nyereségük után fizetend ő különadó összege nem haladhatja meg a
mérlegfőösszegük után fizetendő különadó összegét, valamin t

• a pénzügyi szervezetek különadójából a beszámítás következtében az adózás
előtti eredmény terhére el nem számolható rész a társaságiadó-alapját (egy
külön adóalap-csökkentő jogcím révén) csökkenti, amely azt eredményezi ,
mintha a mérlegfőösszeg után fizetendő adónak a nyereség után fizetend ő
adóval történő kiváltása nem történt volna meg.

A módosítás elfogadása a költségvetés számára is biztosítja a tervezettnek
megfelelő összegű adóbevételt .

Budapest, 2010. november 15 .

y
dr Seszták Miklós

KDNP
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