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„250. §

(1) [Bevándorlási különadó-köteles a] A kiemelkedő köztisztséget betöltő személya
gazdagodását elősegítő bevándorlást segítő tevékenysége [magyarországi végzésének anyag i
támogatása vagy Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet bevándorlást segítő
tevékenységének anyagi támogatása] alapián letelepedési kötvények forgalmazását terhel ő
adó [e § alkalmazásába a továbbiakban : különadó) fizetésére köteles. A kiemelkedő
köztisztséget betöltő személy akkor végzett a gazdagodását el ősütő bevándorlást segítő
tevékenységet, ha bevándoroltató személytőlő, hozzátartozója és a kiemelkedő köztisztséget
betöltő személyhez kötődő vállalkozás e törvény kihirdetését követ ő 30. napig együttesen é s
összesen 500 ezer forintot meghaladó bevételt 	 szereztek. Természetes	 személy
kedvezményezett esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény, jogi
személy, egyéb szervezet kedvezményezett esetében a személves joga alapián rá irányad ó
számviteli szabályok szerint kell eldönteni,hogy megtörtént-e a bevétel megszerzése .
(2) [Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció ,
tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve el őmozdítja a bevándorlást (az emberek
véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, ide ne m
értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény I . § (1) bekezdés szerinti eseteket), és
a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az abban való részvétel ;
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b) hálózatépítés és műkődtetés;
c) bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység keretében valósu l
meg.
(3)1 A letelepedési kötvények forgalmazását terhel ő adó alapja [az (1) bekezdés szerinti
támogatás ősszege] a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy, hozzátartozója vagya
kiemelkedő köztisztséget betöltő személyhez kötődő vállalkozás által bevándoroltató
vállalkozástól e törvény kihirdetését követő 30. napig megszerzett bevétel összegéből az 500
ezer forintot meghaladó rész, a (3) 	 (6) bekezdés szerint megállapított kivétellel . A különadó
alapiát képező bevételt a jövedelem, az adózás előtti nyereség vagy bevétel alapulvételéve l
fizetendő , a központi költségvetés, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja vagy elkülönül t
állami pénzalap bevételét képező más adó járulék és hozzájárulás alapjába nem számít bele .A
már megfizetett adót, járulékot és hozzájárulást annak alanya attól a naptól kezdve jogosul t
adóhatósági eljárás keretében visszaigényelni, amelyen a különadó alanya a különadó t
bevallotta és megfizette . Ha a visszaigénylésre jogosult adóalany nem a különadó alanya,a
visszaigénylés feltétele, hogy az adóhatóságnak bemutatja a különadó alanya által a különad ó
bevallásáról és megfizetésérő l kiállított igazolást.
(3) Nem képezi a különadó alapiát
a) az a bevétel, amely az e törvény kihirdetését követ ő 30. napon már nem áll a kiemelkedő
köztisztséget betöltő személy, hozzátartozója vagy a kiemelkedő köztisztséget betöltő
személyhez kötődő vállalkozás rendelkezésére,
b) a bevételből az a rész, amely az e törvény_ kihirdetését követő 30. napon már nem álla
kiemelkedő köztisztséget betöltő személy, hozzátartozója vagy a kiemelked ő köztisztséget
betöltő személyhez kötődő vállalkozás rendelkezésére, feltéve, hogy e tényt — az a) pont
szerinti esetben a bevétel teljesasszegét, a b) pont szerinti esetben a bevétel teljes összegét é s
az abból már rendelkezésére nem álló részt feltüntetve — a kiemelkedő köztisztséget betöltő
személy az e törvény kihirdetését követő 40. napig az e célra rendszeresített nyomtatványo n
írásban belelenti az adóhatóságnak . A bejelentés elmulasztása esetén a határid ő leteltét követő
90 napon túl igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye . A bejelentésen szereplő adatokat
az adóhatóság honlapján a bejelentést követ ő egy éven keresztül közzé teszi .
(4) A (3) bekezdés a) pontiában foglaltak alkalmazásakor a bevétel, a (3) bekezdés b )
pontiában foglaltak alkalmazásakor a bevétel érintett része akkor nem áll rendelkezésre, h a
bizonylattal vagy hitelt érdeml ő más módon bizonyítható, hogy annak felhasználása aze
törvény hatályba lépését követő 30. napig már megtörtént. A bevétel felhasználásának
minősül az élelmiszer és más olyan dolog megvásárlása, amely szokásoskörülmények közöt t
legfeljebb 1 évig alkalmas a használatra, továbbá a szolgáltatás igénybevétele, kivéve a
szokásos körülmények között 1 évet meghaladó időtartamú használatra alkalmas dolog
megszerzéséhez, felújításához kapcsolódóan igénvbe vett, adoliaci értékét növelő
szolgáltatást .
(5) A [4) bekezdés alkalmazásakor akövetkező személyek által kiállított bizonylatot és tet t
nyilatkozatot csak kivételesen, különös körültekintés mellett lehet figyelembe venn i
bizonyítékként :
a) a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy,
b) a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy hozzátartozója.,
c) a kiemelkedő köztisztséget betöltő személvhez kötődő vállalkozás, valamint annak tagja ,
részvényese, vezető tisztségviselőie .
(6) Nem képezi a különadó alapfát az a bevétel, amelynek vagy amelynek felhasználásával
megszerzett vagyontárgy elkobzását az a bevétel megszerzésével összefügg ő cselekmény,
tárgyában indított büntetőeljárás keretében a bíróság jogerősen elrendelte, amennyiben annak
elkobzása az adó megállapításához való iog elévülési idején belül megtörtént .
[(4)](7) A [bevándorlási] különadó mértéke a [bevándorlási] különadó alapjának [25] 90 %-



a.
[(5)](8) A [bevándorlási] különadó alanya [az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végz ő
szervezet, ide nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek
mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja . A viszonosság kérdésében
az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felel ős miniszterrel egyetértésben
kialakított állásfoglalása az irányadó] az a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy, aki
olyan bevételt szerzett, amelyet a különadó alapiának megállapításánál figyelembe kell venni ,
az a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy, akinek hozzátartozója vagy akihez kötődő
vállalkozás ilyen bevételt szerzett . Ha a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy
hozzátartozója, vagy a kiemelkedő köztisztséget betöltő személyhez kötődő vállalkozás olyan
bevételt szerzett, amelyet a kiemelkedő köztisztséget betöltő személy által fizetendő különadó
alapjának megállapításánál figyelembe kell venni, akkor a különadó megfizetéséérta
kiemelkedő köztisztséget betöltő személlyel egyetemlegesen felel .
[(6) A különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkés őbb a (8) bekezdés a) pont szerinti
időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző
magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a különadó-kötelezettségé t
teljesítette .
(7) A különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi
székhelyű szervezet, ha nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal .
(8)])_A [bevándorlási] különadót az [(1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtásá t
követő
a) hónap 15. napjáig kell az (5) bekezdés szerinti adóalanynak
b) második hónap 15 . napjáig kell a (7) bekezdés szerintiadóalanynak] az adóalanye
törvény kihirdetését követő 90. napig köteles megállapítani, valamint az e célra rendszeresített
nyomtatványon, elektronikus úton bevallani és [ezzel egyidejű leg] megfizetni .
[(9)](10) A [bevándorlási] különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó—
és vámhatóság látja el .
[(10)](11) A [bevándorlási] különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételé t
képezi [és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál] . A különadóból származó
bevételt az olyan naptári évben magyar állampolgarként született gyermekek (kivéve a
kiemelkedő köztisztséget betöltő személy közeli hozzátartozóit) között kell szétosztani,
amelyben bevándoroltató kötvény kibocsátása történt.
(12)A letelepedési kőtvényt árusító személy az e törvény hatályba lépésének napfát követ ő 60.
napig köteles írásban bejelenteni az adóhatóságnak az általa az (1) bekezdésben foglalta k
szerint kiemelkedő köztisztséget betöltő személy, ilyen személy hozzátartozója vagya
kiemelkedő köztisztséget betöltő személyhez kötődő vállalkozásnakjuttatott bevétel összegét .
E kötelezettségre az adóhatóság az e törvén hatályba lépésének napfát követő 35. napig angol
nyelvű levélben hívja fel a (13) bekezdés 1 . pont a) pontja szerinti, külföldi székhellye l
rendelkező bevándoroltató személyek figyelmét, figvelmeztetve őket az adójogi és büntetőjogi
jogkővetkezmények lehetőségére. Ha a bevándoroltató személy bejelentési kötelezettségé t
elmulasztja,_az általa be nem (jelentett bevétel alapián fizetend ő különadó megfizetésére az
adóhatóság határozattal kötelezheti, ha az adóalany annak megfizetését elmulasztotta .
(13)Az (1)-(12) bekezdés alkalmazásában :
1.kiemelkedő köztisztséget betöltő személy:
a) a köztársasági elnök
b) az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának tagian
c) a kormány tagfa és az államtitkár ,
d) a legfőbb ügyész :
e) a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke ;
2.kiemelkedő köztisztséget betöltő személyhez kötődő vállalkozás:



a) az olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek tényleges tulajdonosa a kiemelkedő
köztisztséget betöltő személy vagy annak hozzátartozója ,
b) az olyan jogi személy, egyéb szervezed amelyben a kiemelked ő köztisztséget betöltő
természetes személy — a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelel ő alkalmazásával
— közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
c) az a)—b) alpontban említett iogi személy, egyéb szervezet kapcsolt vállalkozása ,
d) a vállalkozási tevékenységet végz ő természetes személy, (ogi személy, egyéb szervezet ,
amely
da) az a)-c) alpontban említett jogi szeméből, egyéb szervezettől szakértői szolgáltatást vett
igénybe, vagy
db) az a)-c) alpontban említett fogi személynek, egyéb szervezetnek szerz ői fogról vagy
ipariogvédelemről rendelkező törvény hatálya alá tartozó vagyoni jog ellenértékekén t
kifizetést teljesített.,
de) azt követően, hogy részére bevándoroltató személy bevételt juttatott, ha az általa az a)-c)
lpontban említett jogi személynek, egyéb szervezetnek juttatott bevétel e törvény kihirdetésé t
követő 30. napig meghaladta az általa a bevándoroltató személytől szerzett bevétel 50
százalékát :
3. tényleges tulajdonos:a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és,
megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXV! törvényben, valamint a pénzmosás és a
terrorizmus fmanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 . évi LIII .
törvényben tényleges tulajdonosként meghatározott természetes személy.
(14) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a kül őnadóból származó bevétel gyermekek közötti
szétosztásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg . "

Indokolás

A törvényjavaslat különadó-fizetési kötelezettséget állapít meg magánszerepl ők által saját
pénzükből folytatott jótékonysági tevékenységre. Ezzel szemben az ezrek bevándoroltatását
lehetővé tévő, a kormánypárt által e tárgykörben alkalmazott finomkodó szóhasználattal
letelepedési kötvénynek nevezett állampapír kibocsátásához kapcsolódó, milliárdos hasznot
hozó üzleti tevékenység nyereségének megadóztatása nem történt meg . A visszamenőleges
adóztatás alkotmányellenes lenne, ezért a módosító javaslat csak a bevándoroltatási kötvén y
konstrukciójának kialakításában és működtetésében tevőleges szerepet játszó, magas tisztséget
betöltő személyeket (például Rogán Antal), offshore cégeiket és strómanjaikat kötelezi a
különadó megfizetésére. A különadó-fizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a
kötvénykonstrukciót kialakító vagy működtető politikus közvetlenül vagy közvetve anyag i
hasznot húzott a kötvényekből . Ugyancsak a visszamenőleges adóztatás tilalma miatt, ha a
politikus a bevételét már felélte, nem kell a különadót megfizetnie, de ilyenkor e tényt az
adóhatóság honlapján közzéteszi, hogy a bevándoroltatás hasznából fedezett luxuskiadásairól a
választópolgárok is értesüljenek . Természetesen, ha a haszonhúzás bűncselekményt valósított
meg és megtörténik a bűnösen szerzett vagyon elvonása, a különadó-fizetési kötelezettség ne m
merül fel.
Egyfajta de minimis szabályként a módosító javaslat csak az 500 ezer forintot meghalad ó
anyagi előny adóztatását rendeli el . A különadó alanya a bevándoroltató kötvényekből hasznot
húzó magas tisztséget húzó személy akkor is, ha az anyagi haszon ténylegesen



hozzátartozójánál vagy strómanjánál jelent meg . A különadó mértéke 90 százalék és a
különadóból származó bevételt a bevándoroltató kötvények kibocsátásának éveiben születet t
gyermekek között kell szétosztani, mert a bevándoroltató kötvények visszafizetése az á
oktatásukra rendelkezésre álló forrásokat fogja szűkíteni .

Budapest, 2018 . 06. 27.

Tordai Bence
Párbeszéd Magyarországért párt Országgyű lési Képviselőcsoport
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