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Módosító javaslat

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az
adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről" szóló T/l1621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 8. §-ának (1) bekezdésében az Szja tv . 38. §-ának (1) és (3)
bekezdése a következők szerint módosul :

„8 . § (1) Az Szja tv. 38. §-ának (1) és (3) bekezdés[ének felvezető szövege
helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az összevont adóalap adóját adókedvezmény csökkenti, amely az 1993 .
december 31-e után hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján
lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő
magánszemély által [a] tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve), [a]
kamatfizetés, [a] kezelési költség és/vagy [a] hitelfolyósítási díj (e §
alkalmazásában a továbbiakban együtt: törlesztés) címén az adóévben megfizetett,
a hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka ."

„(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege
adóévenként nem haladhatja meg a 240 ezer forintot ."

2 . A törvényjavaslat 8 . §-ának (2) bekezdésében az Szja tv . 38. §-árak (6)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Szja tv. 38. §-ának (6) bekezdés[ének]e [a) pontja] helyébe a
következő rendelkezés lép :

[/A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha/J
„[a)](6) A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha [az (1)

bekezdésben] a hitelintézet által igazolt összeg megfizetésére olyan, a munkáltató
által nyújtott lakáscélú hitelt használt fel, amely alapján e törvény külön
rendelkezése szerint az adóévben nem keletkez[ik]ett [a] kamatkedvezményből
származó jövedelem címén adófizetési kötelezettség[, azonban érvényesíthető az
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adókedvezmény - ha annak e § szerinti egyéb feltételei fennállnak - akkor, ha
az ilyen hitel alapján kamatkedvezményből származó jövedelem sem
keletkezik, vagy a kamatkedvezményből származó jövedelem címén
adófizetés történt;].""

3. A törvényjavaslat 8 . §-ának (3) bekezdésében az Szja tv . 38. §-ának (7)
bekezdése a következők szerint módosuljon :

„(3) Az Szja tv. 38 . §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő
[négy] tíz adóévben érvényesíthető . Ha azonban [az adókedvezmény alapjául
szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel részben vagy egészben a
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint
meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kormányrendelet
szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési
kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az
adókedvezmény minden olyan adóévben érvényesíthető, amikor az
igénylőnek] a magánszemély a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult
(vagy válik jogosulttá [váló]) [gyermeke van] , akkor az adókedvezményt-az
előző rendelkezésben megfogalmazott időbeli korláttól függetlenül - a törlesztési
időszak minden olyan adóévében érvényesítheti, amelyben akár csak egy napra is
családi pótlékra volt jogosult .""

4. A törvényjavaslat 298 . §-ának (6) bekezdése a következők szerint módosuljon :

„(6) Az e törvény 2 . §-ának (4) bekezdése, [valamint] 5. §-ának (4) bekezdése
és 8 . §-a a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseiket 2004 . január 1-jétől
kell alkalmazni . E törvény kihirdetésének napján hatályát veszti az Szia tv. 38 . f-
ának (4) bekezdése, amelynek rendelkezését már a 2004 . évben sem kell
alkalmazni."

INDOKOLÁS

A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény szigorításával a
kormánykoalíció egy év alatt kb . 25 milliárd forint, várható teljes kormányzati
ciklusa alatt kb . 90 milliárd forint jövedelmet vont el a törlesztő részletek
fizetésének terhe miatt hátrányos helyzetben lévő családoktól,
magánszemélyektől . Indokolt az adókedvezmény eredeti feltételrendszerének
legfontosabb elemeit már 2004-re vonatkozóan, visszamenőlegesen helyreállítani .
A lakástámogatási rendszerre vonatkozó kormányzati ígéretek megbízhatatlansága
miatt azonban célszerű határozott időre meghirdetni az adókedvezményt .

Budapest, 2004 . október 13 .
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