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2004. évi …. törvény

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról

A közteherviselés igazságosabbá tétele érdekében az Országgyűlés a hitelintézetek és a
pénzügyi vállalkozások különadójáról (a továbbiakban: adó) a következő törvényt
alkotja:

AZ ADÓ ALANYA

1. § Az adó alanya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény.

AZ ADÓ ALAPJA

2. § (1) Az adó alapja az adóévben megállapított kamatkülönbözet.

(2) E törvény alkalmazásában kamatkülönbözet a számvitelről szóló törvény
előírása alapján kapott (járó) kamatként, kamatjellegű bevételként elszámolt összeg és
a fizetett (fizetendő) kamatként, kamatjellegű ráfordításként elszámolt összeg pozitív
különbözete.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

3. § Az adó mértéke a 2. §-ban meghatározott adóalap 6 százaléka.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

4. § Az adóalany az adóév első három negyedévére adóelőleget állapít meg,
amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig vall be és fizet meg. Az
adóelőleg alapja a könyvviteli zárlat alapján a negyedévre megállapított
kamatkülönbözet.

(2) Az adóalany az adóév várható kamatkülönbözete alapján megállapítja a várható
fizetendő adó összegét és azt az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig – figyelemmel az
adóév során megfizetett adóelőleg összegére is – fizeti meg.

5. § (1) Az adó alanya az adóévi adókötelezettségét az adóév mérlegfordulónapját
követő 150. napig állapítja meg és vallja be a már bevallott adóelőlegek
figyelembevételével.

(2) Az adó alanya az adóévre megállapított adó összegét az (1) bekezdésben előírt
határidőig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza, a 4. § szerint
befizetett összeg beszámításával.

6. § A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanynak az adó (adóelőleg)
megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos
szabályok szerint kell teljesítenie.

7. § Nem kell az 1-6. §-ok rendelkezéseit alkalmaznia annak a szövetkezeti
hitelintézetnek, amely

a) az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi
LXIV. törvény 278. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, és



b) saját tőkéje az adóévet megelőző adóévben nem éri el a kétszázötvenmillió
forintot és

c) az adóévre vonatkozóan tagjainak részesedést nem állapít meg.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

8. § (1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba. Az adóelőleget első ízben a
2005. év első negyedévről készített könyvviteli zárlat alapján kell megállapítani.

(2) E törvény – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén hatályát
veszti azzal, hogy

a) az adóalany a 2006. évre vonatkozó adó (adóelőleg) megállapítási, bevallási,
megfizetési kötelezettségeit a 2006. december 31-én hatályos szabályok szerint
teljesíti, és

b) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalany esetén az adó (adóelőleg)
megállapítási, bevallási, megfizetési kötelezettség a 2006. december 31-éig terjedő
időszakra vonatkozik.

(3) E rendelkezés és a (2) bekezdés 2008. június 1-jén veszti hatályát.

INDOKOLÁS

A 2003. és a 2004. évben a pénzügyi intézményeken kívülálló és a költségvetést
hátrányosan érintő okok miatt a szektor kamatkülönbözete (kamatmarzsa) megnőtt és
meghaladja az Európai Unióban működő intézmények által elért kamatkülönbözetet.
Amíg az említett körülmények fennállnak – az igazságosabb közteherviselés
érdekében – indokolt az érintett intézmények többleteredményének egy részét
visszaforgatni a költségvetésbe. Ezt szolgálja a törvényjavaslat, amely a különadó
alapjaként egy olyan speciális jövedelmet – a kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek, illetve a fizetett kamatok, és kamatjellegű ráfordítások különbözetét –
határoz meg, amely más társasági adóalanynál üzletszerű tevékenységből nem
keletkezik. A különadót ráfordításként kell elszámolni, így „kettős adóztatást” nem
eredményez.


