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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „„A deviza és a devizalapú követelésekhez
kapcsolódó eredeti jogosult általi elengedés adómentességének érdekében a 1995. évi CXVII.
törvény  és  a  1998.  évi  LXVI.  törvény  módosítása””  címmel  a  mellékelt  törvényjavaslatot
kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

„A deviza és a devizalapú követelésekhez kapcsolódó eredeti jogosult általi elengedés
adómentességének érdekében a 1995. évi CXVII. törvény és a 1998. évi LXVI. törvény

módosítása”

1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény IV. Fejezetének A jövedelemre és az
adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok 4. § (2) bekezdésének c) pontja a következőkkel
egészül ki:4.  § (2) „c) ( elengedett,  átvállalt  tartozás; a magánszemély helyett  teljesített  kiadás,
befizetés; ) kivéve, ha az a 2014. évi XXXVIII., 2014. évi XL. és törvény és a 2015. CXLV. törvény
hatálya alá tartozik”

2. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 7.21. pontja a
következő d) ponttal egészül ki:7.21. „d) az elengedett követelés akkor adómentes, ha az adósoktól
a  követelésre  befolyt  összeg:-  felmondott  és  fedezetlen  követelések  esetén  legalább  a  fennálló
tőkekövetelés  25%-a,  vagy-  felmondott  ingó  és/vagy  ingatlannal  fedezett  követelések  esetén
legalább  a  fennálló  tőkekövetelés  50%-a,  vagy  meghaladja  a  követelés  egyéb  értékesítéséből
(eladás, engedményezés) befolyó összeget.”

3. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. §. (1) bekezdésének a) pontja a
következőkkel egészül ki:3. § (1) „( a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg)
alap  számításánál  figyelembe  vett  jövedelem,  )  kivéve,  ha  a  jövedelem megfelel  az  1995.  évi
CXVII. törvény 4.§. (2) bekezdés c) pontjának és ugyanezen törvény 1. számú mellékletének 7.21.
d) pontjának.”

4. §

Az  egészségügyi  hozzájárulásról  szóló  1998.  évi  LXVI.  törvény  3.  §.  (2)  bekezdése  a
következőkkel egészül ki:„(2) ( Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem után az egészségügyi
hozzájárulást nem pénzbeli juttatás esetén is meg kell fizetni ) kivéve, ha a jövedelem megfelel az
1995.  évi  CXVII.  törvény  4.§.  (2)  bekezdés  c)  pontjának  és  ugyanezen  törvény  1.  számú
mellékletének 7.21. d) pontjának.”

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Azon követelések esetében, amelyek a 2014. évi XXXVIII., 2014. évi XL. és törvény és a 2015.
CXLV. törvény hatálya alá tartoznak jelenleg is igen nagy a hátralékos és felmondott állomány.

Ezen  tartozások  esetében  jelenleg  az  az  általános  gyakorlat,  hogy  az  eredeti  jogosultak
(jellemzően bankok) a portfólió tisztítása kapcsán nem az adósokkal történő megállapodással
rendezik  ezeket,  hanem  igen  nagy  állományokat  adnak  el  (engedményeznek)  pénzügyi
vállalkozásoknak.

Ennek  indoka  az,  hogy  míg  az  adósokkal  történő  elengedés  esetén  jellemzően  adófizetési
kötelezettség  terheli  az  adóst  (SZJA)  és  a  hitelezőt  (EHO),  addig  amikor  a  követelés
engedményezése történik, akkor ilyen adófizetési kötelezettség nincs.

A jelenlegi  törvényi  szabályozás  ugyan ad lehetőséget  adómentes  megoldásra,  azonban ez  a
mostani helyzetben csak az esetek 10-20%-ban jön létre.

Részletes indokolás

1. § 

A természetes személy adósok esetében az SZJA törvény 4.§. (2) c) bekezdése jövedelemnek,
bevételnek minősíti az elengedett, átvállalt tartozást, a magánszemély helyett teljesített kiadást,
befizetést.

Annak  érdekében,  hogy  a  már  forintosított  deviza  vagy  devizaalapú  követelések  eredeti
jogosultjai felmondott szerződések esetén az adósokkal kössenek megállapodásokat és zárják le
a követelésüket és ne engedményezés útján „szabaduljanak” meg a hátralékos követelésektől, az
adózási környezet módosítására van szükség.

2. § 

Az adómentes bevételekről szóló szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az eredeti jogosultak az
adósokkal egyezzenek meg a követelés lezárásáról és kiegyenlítéséről és ne egy „másodlagos”
piac rendezze ezeket.

Alapesetben  ugyanis  az  SZJA törvény  alapján  egy  tartozás  elengedése  olyan  jövedelemnek
minősül, amely után az adósnak 15 százalékos személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Emellett
adófizetési kötelezettsége keletkezik a banknak is, ugyanis az elengedett összeg után meg kell
fizetnie a – juttatás kifizetőjét terhelő – 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást.

Eszerint, ha a bank egymillió forint tartozást elenged az adósának, a korábbiakkal ellentétben
nem  kell  további  270  ezer  forintot  befizetnie  az  adóhatóságnak,  és  az  adósnak  sem  kell
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kigazdálkodnia 160 ezer forintot.

3-4. § 

Az elengedett tartozás után az eredeti jogosultnak 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell

megfizetnie az adóhatóságnak.

A tartozások elengedésének adómentessé tételével a kormány egy régi problémát oldhat meg,
amelyre már régóta szükség lett volna.

Ugyanis  az,  hogy  az  elengedett  tartozás  után  még  komoly  összegeket  kellett  adózniuk,
ellenösztönző volt a bankoknak, és inkább nem engedték el az adósaikat, végrehajtási eljárást
indítottak, vagy engedményezték a követeléseket.

Ha egy hiteles valamivel a piaci ár alatt meg tudna szabadulni az ingatlanától, és az eladási ár
csak részben fedezné a  tartozást,  a bankok általában nem járulnak hozzá az eladáshoz,  csak
akkor, ha az adós az ingatlan árán felül befizeti a maradék összeget is.

Pedig a banknak ez a megoldás sem jó, ugyanis sok esetben a nem elengedett adós tartozása
végrehajtási eljárásba kerül, és árveréssel további költségek keletkeznek és az idő is telik.

Például, ha valaki 12 millió forinttal tartozik, de az ingatlan piaci ára 10 millió forint, akkor az
eddigi  banki  gyakorlat  szerint  nem  szabadulhat  meg  a  hitelétől,  mert  a  banknak  nem  állt
érdekében elengedni 2 millió forintot (amely után további 540 ezer forintot kellett leadóznia).

Végül azonban ezzel általában rosszul jár a bank is, főleg a nem preferált ingatlanok esetében,
ugyanis árverésen jelenleg egy évig csak piaci áron adható el az ingatlan, ezen idő alatt nem jut a
pénzéhez, a tartozás tovább nő. Egy év múlva a példánkban szereplő lakást 10 helyett csak 8
millióért sikerül értékesíteni, és a banknak 4 millió forint behajthatatlan tartozása marad. Ennél a
banknak is sokkal inkább megéri, ha piaci áron történő értékesítéssel 10 millió forintot kap az
ingatlanért,  és  2  millió  forintot  elenged  az  adósnak,  aki  tiszta  lappal  folytathatja  az  életét.
Megspórolva ezzel a végrehajtási lejárás költségeit és azt az időt amíg az eljárás folyik.

Az  MNB 2017.09.30.-i  adatai  szerint  a  forintosított  jelzálogkölcsönök  állománya  1.579,463
milliárd forint.  Ebből  90 napon túli  tartozással  rendelkező állomány 273,352 milliárd forint.
Amennyiben átlagosan még fennálló 8 millió forinttal számolunk ez 34.169 db szerződés, ami
csak a forintosított jelzáloghiteleket jelenti. Nem beszéltünk itt még az átstrukturált tartozások 90
napon túli 143,856 milliárdos állományáról, a gépjármű és egyéb fogyasztási hitelekről.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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