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A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (2)
bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló T/17547. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot
nyújtja be :
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A Javaslat 161 . §-ának (3) bekezdésében az Szja tv . 65 . §-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki :

„(8) A kifizető által juttatott ,[K]kamatból származó jövedelem után az adót - kivéve, ha a
magánszemély nyilatkozata alapján azt nem kell megfizetni - a kifizető állapítja meg, vonja le és
fizeti meg . Nyereménybetét esetén az adókötelezettség az előzőek szerint terheli a kifizetőt a
nyereményalap összege után . [A kifizető eltekint az adó levonásától, ha a magánszemély a
kifizetést (jóváírást) megelőzően nyilatkozik arról, hogy kamatból származó jövedelme az
50 ezer forintot még nem érte el . A kifizető az adóévben mindaddig a magánszemély
nyilatkozata alapján jár el, amíg a magánszemély e nyilatkozatot a jövőben esedékes
kifizetések, jóváírások tekintetében vissza nem vonja. A kifizető a magánszemély
nyilatkozatától függetlenül köteles az adót levonni, ha az általa kifizetett, jóváírt kamatból
származó jövedelem az 50 ezer forintot elérte .] A kifizető - ha [a] törvény rendelkezéséből
más nem következik - az adóévet követő január 31-éig a magánszemély adóazonosító jelének
feltüntetésével adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett, jóváírt
kamatjövedelemről és a levont adóról . A magánszemélynek nem kell a kamatból származó
jövedelmét bevallania, ha annak összege az 50 ezer forintot nem haladja meg és tőzsdei ügyletből
származó bevételt nem szerzett . A kamatból származó jövedelemmel összefüggő
adókötelezettségek teljesítésének részletes eljárási szabályait az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet állapítja meg ."
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A Javaslat 161 . §-ának (5) bekezdésében az Szja tv. 67/A. §-ának (8) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(8) Az árfolyamnyereség, a járulékos költség és egyebek tekintetében értelemszerüen az
árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések, valamint a tőzsde
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működési rendjét meghatározó szabályozások az irányadóak, azzal, hogy, a magánszemély a
2006 . december 31-én tulajdonában lévő értékpapírok átruházása esetén a szerzési érték
tekintetében választhatja a 2006 . év utolsó kereskedési tőzsdenapjának az adott értékpapírra
vonatkozó záró árfolyamát."
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A Javaslat 161 . §-a a következő új (6)-(7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a §
bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul :

(6) Az Szja tv . 80 . &-a kiesészül a következő g) ponttal :

/Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben meghatározza/

a kamatból származó 'övedelemmel összefüggő adókötelezettségek teljesítésének részletes
eljárási szabályait ."

(7) E §-nak az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit a (8)-(10) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével a 2007. január 1 . napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett
adókötelezettségre kell alkalmazni ."
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A Javaslat 161 . §-ának (6) bekezdésről (8) bekezdésre változó bekezdése a következők
szerint módosul :

„([6]8) A (7) bekezdés rendelkezése alapján

a) [A]az Szja tv. 65 . §-ának az e törvénnyel módosított (4) bekezdését a 2006. december 31-
éig ménkötött betét, folyószámla, bankkártya és takarékbetét szerződések esetén a 2006 .
december 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra [2007_ január 1-jét követően
elsőként] jóváírt (kifizetett) [kamat kifizetését, jóváírását követő] kamatra[kifizetésre,
jóváírásra] kell először alkalmazni[.]=

~) [A]az Szja tv . 65. §-ában említett értékpapír esetén az Szja tv . 65 . §-ának e törvénnyel
módosított (4) bekezdését az értékpapír 2006. december 31-ét [2007 január 1-jét] követő
megszerzése esetén kell alkalmazni[ .]=

c)[A]az Szja tv. 65. § (1) bekezdés i) pontjában említett maradékjogból és lejárati
szolgáltatásból származó jövedelemre az Szja tv . 65 . §-ának e törvénnyel módosított (4)
bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a biztosítási szerződés megkötése 2006 . december 31-ét
követően történt[.]=

d az a -c ontokban nem említett esetekben - feltéve ho a kamatbevétel keletkezésének
alapjául szolgáló ügyletet, szerződést 2006 . december 31-éig megkötötték-az ügylet, szerződés
alapján a 2006 . december 31-ét követően elsőként megszerzett bevételre az Szja tv. 65. §-ának a
2006 . december 31-én hatályos (4) bekezdését kell alkalmazni ."
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A Javaslat 1 . számú melléklete a következő új l . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
melléklet pontjainak számozása értelemszerűen módosul :

. .1 .Az Szja tv . 1 . számúmellékletének 2 .6.alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/A lakáshoz kapcsolódóan adómentes :/
„2 .6.a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a

támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizett (jóváírt) kamat ;""



Budapest, 2005 . október

Indokolás :

A végrehajtás részletes szabályait célszerű külön kormányrendeletben szabályozni .

Az „utolsó tőzsdenap" megfogalmazás nem pontos, mivel előfordulhat, hogy adott
értékpapírral az utolsó napon nincs kereskedés . Indokoltabb ezért azt az utolsó napot irányadónak
tekinteni, amelyen még volt kereskedés .

A törvényszövegben eredetileg meghatározott „elsőként jóváírt (kifizetett) kamat kifizetését,
jóváírását követő kamatfizetés" nem kellően egyértelmű, abból nem lehetne eldönteni, hogy
azonos időpontban lejáró betéteknél melyet kellene elsőnek tekinteni . A jelzett módosítás ezt
pontosítja .

A lakástakarék szerződések az önkéntes öngondoskodás egyik sikeres formájának tekintendő,
amely fontos gazdaságpolitika (lakáspolitikai) célok megvalósításához állami források hatékony
felhasználásával nyújt segítséget ezért indokolt a lakástakarék-szerződések pozitív
megkülönböztetése. A kamat egy részének elvonása a lakástakarékhoz kapcsolódó speciális
állami támogatás hatékonyságát rontaná ; felborítaná a lakás-takarékpénztári szerződés alapján
elhelyezett - a piacinál alacsonyabb kamatozású - betétek és hitelek kényes egyensúlyát, s a
lejárati ősszeg változás miatt szükségessé tenné a már megkötött szerződések átdolgozását .
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