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A Gazdasági bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az

adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló T/15264. számú törvényjavaslat-

hoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat új 4. számú melléklettel történő kiegészítését java-

solja:

(A javaslat elfogadása esetén a további mellékletek száma értelemszerűen változik)

4.számú melléklet a2005.évi. . .törvényhez

Az általános for almi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvén 2. számú mellékletének 6 . ont-

ja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

/A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre/

„6 . pénzügyi szoláltatás és kiegészítő szolgáltatásai (SZJ 65 .11 .1, 65 .12 .1, 65 .21.1,

65 .22.1 65 23 1 66 01 1 66 02 1 66 03 67 ideértve a hitelintézetekről és a énz-

ügvi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXIIL törvény (a továbbiakban : Hpt-)-§_a

szerinti-hitelintézeti elszá=16Mz által végzett-elszámolásforgalma ügyletet is, de

kivéve

-a széfügyletet (SZJ 67 .13 .10.0-ból), valamint

- a Hit . szerinti pénzügyi lízinget a lízingdíj teljes tőketörlesztő részének erejéig, de

legalább a lízingbe adott termék adó nélkül számított beszerzési árának, illetve -ha

a lízin be adott termék sa at előállítású - előállítási költse enek ereéi A énz-

ügyí lizinget a lizin dg ű teljes tőketörlesztő részének ereiéig a lízing tárgyának be-

sorolásától független, a 28.§ (1) bekezdésében foglalt, általános szabályok szerinti

adó terheli .",

Bizottsági módosító javaslat



Budapest, 2005 . április 13 .

Indokolás

Az adóhatóság 1997 . évi PM-APEH iránymutatásra alapozott jogalkalmazási gyakorlata sze-

rint nincs különbség az operatív lízing (részvétel, illetve tartós bérlet) és a pénzügyi lízing kö-

zött, mindkettő adóügyi megítélése a lízingtárgy besorolásától függ, azok ellenére, hogy a

pénzügyi lízingnek, mint pénzügyi szolgáltatásnak a kivételét a tárgyi adómentesség alól az

idézett jogszabályhely ma is biztosítja. Ez az értelmezési anomália gyakorlatilag lehetetlenné

teszi a pénzügyi konstrukciók elterjedését a lakóingatlan piacon .

Társadalmi és politikai érdek fizződik ahhoz, hogy a lakáshozjutás lehetőségét, illetve a lakás-

piacot a támogatott hitelkonstrukciók mellett a pénzügyi lízing is elősegítse . A javaslat szerin-

ti pontosítással egyértelművé válna, hogy a pénzügyi lízing - EU-konform módon - hazánk-

ban is valóban adóköteles, s ezen a státusán nem változtat a lízingtárgy tárgyi adómentes be-

sorolása sem (mint pl. a lakóingatlan második értékesítése, bérbeadása). A pénzügyi lízing

ugyanis, mint pénzügyi szolgáltatás, nem a lízingtárgy hasznosításának egy formája, hanem a

finanszírozás egyik módja.

Ettől az állami költségvetés bevétele semmiként nem csökkenne, hanem csak nőhetne . Elter-

jedésével nőne a lakások iránti kereslet, fellendülne a lakáspiac, s a többlet értékesítés révén

nőne az adóbevétel is. Ha pedig az államilag támogatott lakáshitel konstrukciók egy részét is

kiváltaná a pénzügyi lízing, igaz, hogy nem egyösszegű, azonnali, hanem a lízingdíjakkal ará-

nyos áfa bevétel keletkezne, az állami támogatások iránti igény azonban egyértelműen csök-

kenne. Meg kellene engedni tehát, hogy hazánkban is teret nyerjen a pénzügyi lízing, mint

finanszírozási forma a lakóingatlan piacon, ami a hitelfinanszírozás konkurenciáját jelentené,

s olyan fizetőképes keresletet támasztana, ami fellendítené a lakáspiacot, a lakásberuházáso-

kat és reális alternatívát jelentene a támogatásmentes, önerő nélküli lakáshoz jutáshoz .
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