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Az Országgyű lés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat a következ ő 2. alcímmel és 3 . §-sal egészül ki, egyidej ű leg a további szerkezeti
egységek számozása és az azokra vonatkozó hivatkozások értelemszer űen változnak :

„2. Az adózásrendjéró7szóló 2003. XCII.törvénymódosítása

Az adózás rendjér ő l szóló 2003 . évi XCII . törvény 31 .	 -a kiegészül a következő (8) bekezdéssel :

„(8) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás
Megtakarítási Számláról származó jövedelemből levont adót és annak alapját a kifizető —
magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként — bruttó módon a (2) bekezdés szerinti
bevallásában valljabe.'

2. A törvényjavaslat a következő 4-5 . alcímmel és 8-10 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a további
szerkezeti egységek számozása és az azokra vonatkozó hivatkozások értelemszer űen változnak :
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„4. Akörnyezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 . évi LXXXV. törvény 2 . § 12. pontja helyébea
következő rendelkezés lép :

(Etörvény alkalmazásában : )

„12 . egyéni hulladékkezelés : az 1 . & (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjai szerint i
termékdíjköteles termék- és anyagáramából keletkezett hulladé k
a) végfelhasználó vevőtő l a kötelezett telephelyén történő saját gyűjtése, ideértve a kötelezettneka
termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén
történő gyűjtését ,
b) saját célú felhasználás esetén a kötelezett telephelyén történő gyűjtése, vagy
c) végfelhasználó vev ő től csomagolószer hulladékának hajléktalan-ellátó szervezettel vagy
intézménnyel	 ténylegesen,	 közösen	 a	 szervezet,	 intézmény	 épületében	 elhelyezett
gyűjtőautomatával történő gyűjtése
és az a)-c) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása ;”

5. AMaJyarorszáJ jiazdasáizi stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény módosítása
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény (a továbbiakban : Gst.)a
39. §-t követően e következő címmel és 39/A– 39/C. §-sal egészül ki :

„Stabilitás Megtakarítási Számla

39/A. & (1) Magyarország külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében külö n
jogszabály	 szerinti	 Stabilitás	 Megtakarítási	 Számlára befizetett	 összeg tekintetében e&
rendelkezéseit kell alkalmazni . A Stabilitás Megtakarítási Számlákra a számlavezet ő befektetés i
vállalkozás és a hitelintézet befektetési szolgáltatási és kiegészít ő befektetési szolgáltatás i
tevékenységére a tőkepiacról	 szóló	 2001 . évi CXX. törvény (a továbbiakban : Tpt.),	 a
hitelintézetekrő l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény (a továbbiakban : Hpt .) ,
valamint e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseit az e törvényben ,
valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt eltéréssel kel l
alkalmazni .

(2) A Stabilitás Megtakarítási Számla befektetési tevékenységet végz ő hitelintézet által vezetett
számla, mely stabilitás megtakarítási értékpapírszámlából és stabilitás megtakarítási pénzszámlábó l
áll .
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(3) Stabilitás megtakarítási számla vezetésére megállapodás csak írásban és csak akkor köthet ő , haa
számlatulajdonos a számlanyitással egyidej űleg legalább 5 millió forint befizetést teljesíta
pénzszámlára . Ugyanarra a megtakarítási számlára csak egy alkalommal lehet befizetést teljesíteni .
A számlavezető ugyanarra a megtakarítási számlára több befizetést nem fogadhat el .

(4) A stabilitás megtakarítási pénzszámlán csa k
a) a számlatulajdonos által befizetett vagy átutalt pénz ,
b) a befektetési eszközök értékesítésébő l származó ellenérték, és
c) az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési eszközök hozam a
kerülhet jóváírásra.

(5) A stabilitás megtakarítási pénzszámla egyenlege után kamatot a számlavezet ő nem nyújthat .

(6) A stabilitás megtakarítási értékpapírszámlán kizárólag a stabilitás megtakarítási pénzszáml a
egyenlegének fedezete mellett adott megbízás teljesítéséb ő l származó, dematerializált állampapír
írható jóvá. A számlatulajdonos a számlavezet őnek kizárólag a Magyar Állam, illetőleg az Európai
Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírra vonatkozó ügyletr e
adhat megbízást .

39/B. § (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlára a természetes személy számlatulajdonos álta l
befizetett	 összeget valamennyi, e törvény szerinti	 fizetési	 kötelezettséget, vagy fizetési
kötelezettséggel	 összefüggő 	 kötelezettséget,	 jogkövetkezményt	 medállapító	 jogszabály
alkalmazásában a befizetés id őpontjában megszerzett, – ha nemzetközi szerződés ettő l eltérően nem
rendelkezik	 – belföldrő l	 származó jövedelemnek	 kell	 tekinteni .	 A	 befizetést	 teljesítő
számlatulajdonos – amíg ennek ellenkező jét nem bizonyítja, vagy ha nemzetközi szerz ődés ettől
eltérően nem rendelkezik – e jövedelem tekintetében belföldi személynek min ősül .

(2) A Stabilitás Megtakarítási Számlán jóváírt (1) bekezdés szerinti jövedelmet, a 39/A . § (5)
szerinti értékpapírok hozamát és ezen értékpapírokkal végzett ügyletek nyereségét személy i
jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke megegyezik az adókötelezettsé g
keletkezése évének első napján hatályos, a természetes személyek kamatjövedelmére vonatkoz ó
adómértéknek . A jövedelem után a (4) bekezdés szerint megállapított adóalapból az adót a Stabilitá s
Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet állapítja meg, vonja le, fizeti meg és – magánszemélyhez
nem köthető kötelezettségként, bruttó módon – vallja be az állami adóhatóságnak .

(3)	 Az	 (1) bekezdés	 szerinti jövedelmet a (2) bekezdésben meghatározott adófizetés i
kötelezettségen túl más fizetési kötelezettség nem terheli .

(4) A (2) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a számlatulajdonos
részére a Stabilitás Megtakarítási Számláról a számlavezet ő kifizetést – ide értve a számlán
található értékpapírok a számláról történ ő kivonását is – teljesít . Ha az adófizetési kötelezettség
keletkezése és a Stabilitás Megtakarítási Számlára történ ő befizetés között eltelt idő
a) kevesebb, mint 3 év, az adó alapja a kifizetett összeg 200 %-a ;
b) legalább 3 év, de kevesebb, mint 4 év, az adó alapja a kifizetett összeg 100 %-a ;
c) legalább 4 év, de kevesebb, mint 5 év, az adó alapja a kifizetett összeg 50 %-a ;
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d) legalább 5 év, akkor a kifizetés után adófizetési kötelezettség nem keletkezik :
azzal, hogy kifizetett összegnek minősül a számlán található értékpapírok kivonásakor a kivont
értékpapírok szokásos piaci értéke is .

(5) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a korábban bevallott adó helyesbítésének, levont ,
megfizetett adó vagy adóel ő leg visszaigénylésének nincsen helye .

(6) A számlatulajdonos halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezettet felölhet.
Kedvezményezett jelölése esetén a Stabilitás Megtakarítási Számla nem képezi a hagyaték részét .
Ha a Stabilitás Megtakarítási Számláról kifizetés a kedvezményezett, vagy örökös részére történik ,
a kedvezményezettet, 	 illetve örököst az e § szerinti adófizetési kötelezettség tekintetébe n
számlatulajdonosnak,	 a	 számlatulajdonos	 befizetését	 a	 kedvezményezett, 	 illetve	 örökös
befizetésének kell tekinteni . A Stabilitás Megtakarítási Számláról a kedvezményezettnek ,
örökösnek teljesített	 kifizetést e § szerinti adófizetési kötelezettségen felül más fizetés i
kötelezettség nem terheli .

39/C.	 (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a számlatulajdonos befizetéséről z
valamint a részére a Stabilitás Megtakarítási Számláról teljesített kifizetésr ő l külön jogszabályban
meghatározott tartalommal igazolást állít ki és bocsát a számlatulajdonos részére .

(2) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a Stabilitás Megtakarítási Számlák
megnyitásáról, az arra történt befizetésr ől — a számlatulajdonos azonosítása nélkül — külön
jogszabály szerint adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére . "

10.

A Gst . 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felel ős miniszter, hogy
a) a Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésének részletes szabályait ,
b) a Stabilitás Megtakarítási Számlára történ ő befizetésrő l, valamint az onnan történő kifizetésrő l
kiállítandó igazolás részletes szabályait ,
c) a hitelintézetek által a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az arra történt
befizetésrő l teljesítendő adatszolgáltatás részletes szabályai t
rendeletben állapítsa meg .”

3. A törvényjavaslat 11 .§-a a következők szerint módosul :

„11 . §

(1) Ez a törvény — a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követ ő napon lép
hatályba.

(2) E törvény [1-411-2 . §-a és 4-5 . §-a 2013 . július 1-jén lép hatályba.
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(3) E törvény [5-7]6=8. §-a 2013 . július 30-án lép hatályba.

4. A törvényjavaslat a következő 12. §-sal egészül ki :

„12 .

E törvény 9 . §-a az Alaptörvény 40 . cikke alapján sarkalatosnak minősül . ”

INDOKOLÁS

1-2. A központi költségvetés bruttó adósságának több mint 41%-a devizaadósság, ami az adóssá g
kezelését megnehezíti, az árfolyamok változásai miatt az adósság alakulását nehezebbe n
kiszámíthatóvá teszi . Több eszközzel törekedni kell arra, hogy az államadósságon belül az arány a
deviza adósságról a hazai fizetőeszközben, forintban kifejezett adósság felé tolódjon el . Ezt a
folyamatot segíti elő a Javaslat szerinti, kizárólag természetes személyek által megnyithat ó
Stabilitás Megtakarítási Számlák (továbbiakban : SMSZ) bevezetése . Az új megtakarítási formához
kapcsolódó értékpapírszámlán kizárólag EGT tagállam által kibocsátott, forintban denominál t
állampapír tartható nyilván. A számlán elhelyezett összeg a befizetés időpontjában megszerzett
jövedelemnek minősül, az után SZJA fizetési kötelezettség keletkezik, azonban az adóalap mértéké t
a befizetés és a pénz felvétele közt eltelt idő szerint kell meghatározni, ami a felvett összeg 200% -
tól (3 éven belüli felvét) 0%-ig (5 év után) terjedhet .
A javaslat az említett megtakarítási forma bevezetése érdekében kezdeményezi a Magyarorszá g
gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003 . évi
XCIII. törvény módosítását .
A javasolt módosítás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény kiegészítését is
kezdeményezi . Az SMSZ-rő l kiutalt jövedelmet terhelő adó bevallását a kifizető (SMSZ-t vezető
hitelintézet) az Art . 31 . (2) bekezdése szerinti bevallásában bruttó módon, magánszemélyhez ne m
köthető kötelezettségként vallja be .
A javaslat új címmel és rendelkezésekkel egészíti ki a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól ó
2011 . évi CXCIV. törvényt . A javaslat meghatározza, hogy Stabilitás Megtakarítási Számlát
kizárólag befektetési tevékenységet végz ő hitelintézet vezethet . Számlavezetése kizárólag
természetes személy köthet szerz ődést a hitelintézettel, s a törvény a szerződésre írásbeliséget köt
ki .
A számlanyitással egyidejűleg legalább 5 millió forint befizetést kell teljesíteni . Ugyanarra a
megtakarítási számlára csak egy alkalommal lehet befizetést teljesíteni, ugyanakkor nem zárja ki a
törvény, hogy ugyanaz a természetes személy akár több SMSZ-t is nyisson .
Az SMSZ stabilitás megtakarítási értékpapírszámlából és stabilitás megtakarítási pénzszámlából áll .
A javaslat meghatározza, hogy a pénzszámlán csak a számlatulajdonos által befizetett vagy átutalt
pénz, a befektetési eszközök értékesítéséb ől származó ellenérték, és az értékpapírszámlá n
nyilvántartott befektetési eszközök hozama kerülhet jóváírásra .
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A stabilitás megtakarítási értékpapírszámlán kizárólag a pénzszámla egyenlegének fedezete mellet t
adott megbízás teljesítéséb ő l származó, dematerializált állampapír írható jóvá, mely csak a Magyar
Állam, illetőleg az Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzet t
állampapír lehet .
A számlán elhelyezett összeg – függetlenül attól, hogy a jövedelem korábbi megszerzéséhe z
kapcsolódóan az adót megfizették-e – a befizetés id őpontjában megszerzett jövedelemnek minősül
valamennyi közterhet vagy közteherhez kapcsolódó egyéb kötelezettséget, jogkövetkezményt
megállapító jogszabály szempontjából . A törvény előírja azt is, hogy a jövedelmet – nemzetközi
szerződés eltérő rendelkezése hiányában – belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni, a
jövedelem megszerzőjét pedig – ha csak ennek ellenkezőjét ő maga nem bizonyítja, vagy
nemzetközi szerz ődés eltérően nem rendelkezik – e jövedelem tekintetében belföldi személyne k
kell tekinteni .
Az ilyen módon, megdönthetetlen törvényi vélelem alapján a befizetés napján megszerzet t
jövedelem (valamint az állampapír hozama, vagy az állampapírral végzett ügylet nyeresége) után
SZJA fizetési kötelezettség (16%) terheli a befizet őt, amely azonban csak akkor keletkezik, ha a
befizetett összeget az SMSZ-rő l felveszi . Az adóalapot az SMSZ-r ő l teljesített kifizetés összege
alapján kell meghatározni, akkor is, ha az, vagy annak egy része a befektetésen elért hozambó l
(kamat, ügyleti eredmény) származik, mivel ezen összegek után is e különös szabályok szerint kel l
az adót megállapítani és megfizetni .
Az adóalap pontos meghatározásakor figyelembe kell venni az SMSZ-re teljesített befizetést ől eltelt
időt . Ha az összeg felvétele és a befizetés között 3 évnél kevesebb telt el, az adóalap a ténylege s
kivét 2-szerese, ha ugyanakkor több, mint 5 év telt el a befizetés óta, az adóalap a kivét 0%-a .
(Három éven túl, de négy éven belüli pénzfelvétel esetén a kiutalt összeg 100%-a, négy éven túli, d e
5 éven belüli kiutalás esetén 50%-a képez adóalapot.) Az adó tényleges alapját tehát az SMSZ-r ő l
felvett összeg (és az eltelt idő által meghatározott adóalap módosítás) képezi, függetlenül attól ,
hogy az befizetésből, vagy az állampapír hozamából, az állampapírral végzett ügylet eredményéb ő l
származik.
Egy SMSZ-re csak egy alkalommal lehet befizetést teljesíteni, így egyértelm űen meghatározható
minden esetben a kifizetés és befizetés közt eltelt idő . Nem tiltja a törvény, hogy a befizetett összeg
(és annak esetleges hozama) részletekben kerüljön felvételre a számláról, ilyen esetben minden
alkalommal külön-külön kell az adóalapot megállapítani . A törvény szerinti adófizetés i
kötelezettségen túl más közteher az SMSZ-re befizetett jövedelmet nem terheli . Előírja ugyanakkor
a törvény, hogy e rendelkezésre tekintettel nincsen helye korábban bevallott adó önellen őrzésének,
vagy a korábban levont, megfizetett adó vagy adóel ő leg visszaigénylésének .
A Stabilitás Megtakarítási Számlán jóváírt jövedelmet, és az értékpapírok hozamát, a z
értékpapírokkal végzett ügyletek nyereségét terhel ő SZJA-t az SMSZ-t vezető hitelintézet állapítj a
meg, vonja le, és fizeti meg az állami adóhatósághoz . A bevallást is a hitelintézet nyújtja be az
állami adóhatósághoz, s ebben magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként, bruttó módon ad
számot ezen adókötelezettségrő l .
A számlatulajdonos halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet, ilyen esetben
az SMSZ-en lév ő követelés, értékpapír nem képezi a hagyaték részét . Ha a Stabilitás Megtakarítás i
Számláról kifizetés a kedvezményezett, vagy örökös részére történik, a kedvezményezettet, illetv e
örököst az SMSZ-re vonatkozó különös SZJA kötelezettség tekintetében számlatulajdonosnak, a
számlatulajdonos befizetését a kedvezményezett, illetve örökös befizetésének kell tekinteni . A
Stabilitás Megtakarítási Számláról a kedvezményezettnek, örökösnek teljesített kifizetést ezen felül
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más fizetési kötelezettség nem terheli . Az SMSZ-t vezető hitelintézet a számlatulajdonos
befizetésér ő l, valamint a részére a Stabilitás Megtakarítási Számláról teljesített kifizetésr ől külön
jogszabályban meghatározott tartalommal igazolást állít ki és bocsát a számlatulajdonos részére ,
valamint az SMSZ megnyitásáról, az arra történt befizetésr ől – a számlatulajdonos azonosítás a
nélkül – adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére .
A javaslat továbbiakban az adópolitikáért felelős miniszter számára adott felhatalmazó
rendelkezéssel egészíti ki a Gst-t, amely szerint a miniszter rendeletben állapítja meg az SMS Z
vezetésének, az SMSZ-re történő befizetés, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó
igazolásnak- és a hitelintézetek által az SMSZ megnyitásáról és az arra történt befizetésr ől
teljesítendő adatszolgáltatás részletes szabályait .
Az indítvány a továbbiakban a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 . évi LXXXV . törvény
módosítását célozza. A jelenlegi szabályozás csak kereskedőknél végzett gyűjtést engedélyezi ,
azonban indokolt bizonyos szociális ellátó intézményeknél is elhelyezet ő legyen visszaváltó
automata .

3. A javaslat a törvény hatálybalépését pontosítja a módosító indítvánnyal összefiiggésben .

4. A javaslat rögzíti a Stabilitás Megtakarítási Számlára vonatkozó új rendelkezése k
sarkalatosságát .

Budapest, 2013 . június 10 .

Rog Antal
elnök
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