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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról szóló törvények

módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 2 . §-sal egészül ki, mellyel egyidejűleg a jelenlegi 2. § és a
további §-ok jelölése értelemszerűen megváltozik :

"2. ~ Az Szia tv . 38 . ~-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

—38 . ~ (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993 . december 31-e után
hitelintézettel megkötött szerződés alapján a (2) bekezdésben meghatározott lakáscélú
felhasználásra felvett hitel adósaként szereplő magánszemély által az adóévben a tőke,
a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt
összeg 40 százaléka . A magánszemély által igénybe vehető kedvezmény összege
adóévenként nem haladhatja meg a 240 000 forintot .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakáscélú felhasználás :
a) a belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó
földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő
megszerzése;
b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése ;
c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával
történő bővítést eredményez ;
d) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek, vagy e törvénynek a
hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti-aza)-c)pontban nem
említett- lakáscélú felhasználás .
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény az adóstársak között megosztható,
de megosztás esetén az adóstársak által együttesen igénybe vehető kedvezmény
összege adóévenként nem haladhatja meg a 240 000 forintot .
(4) A magánszemély az adóstársa által igénybe nem vett kedvezményt a munkáltatói
adó-megállapítás során, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján vagy adóbevallásában,
illetőleg önellenőrzéssel, az adóstársnak az általa igénybe nem vett kedvezmény
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összegéről tett nyilatkozata alapján, azzal a feltétellel veheti igénybe, hogy feltünteti az
adóstárs adóazonosító jelét és a lakótelek, a lakás helyrajzi számát .
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a lakás-takarékpénztártól felvett
hitelre fizetett törlesztés alapján csak akkor vehető igénybe, ha az áthidaló kölcsönnek
minősül. A magánszemély nem veheti igénybe az (1) bekezdésben meghatározott
adókedvezményt, amennyiben a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére
olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a
munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési
kötelezettség."

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 helyreállítani . A magánszemély által igénybe vehető kedvezmény
összegét adóévenként 240 .000 Ft-ra szükséges visszaállítani .
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