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Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - benyújtom az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit
bemutató indokolását mellékelten csatolom .

Törvényjavaslat kezdeményezése



2005. évi	törvény

az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény módosításáról

1 .§

(1) Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII . törvény (a továbbiakban : Itv.) 16. §-a

(1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(1) Mentes az öröklési illeték alól:]

„b) az értékpapír, a takarékbetét, a gazdasági társaság tagját megillető

vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti üzletrész) öröklése ;"

(2) Az Itv . 17 . §-a (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(1) Mentes az ajándékozási illeték alól .]

„g) az értékpapír, a takarékbetét, a gazdasági társaság tagját megillető

vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti üzletrész) ingyenes megszerzése ."

2.§

Ez a törvény 2006 . január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azokban a

vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény

hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e

törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal

tudomására.

INDOKOLÁS

Javaslat a hatályos illetékszabályok tőkepiac-barát módosítására irányul . Az

illetékekről szóló törvényben az értékpapír, a takarékbetét, a gazdasági

társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti üzletrész)

öröklése, illetve ingyenes megszerzése 1995-től létezett illetékmentesen, majd

2005 . január 1-tő1 kikerült a törvényből az értékpapír öröklése és ingyenes



megszerzése, illetve az üzletrészek ingyenes megszerzése, mint illetékmentes

kategória .

Az egy évvel ezelőtti módosítás egyoldalúan hátrányos helyzetbe hozta a

kisbefektetőket, különösen a kisebb lakossági megtakarításokat . Az

értékpapírok öröklésének vagy ajándékozásának illetékterhelése hátrányba

hozta a megtakarítások ezen fajtáját más megtakarításokkal - így a

takarékbetéttel - szemben is. Egy magántulajdonra épülő piacgazdaságban

az ilyen diszkrimináció indokolatlan .

A közjegyzők évente 130-140 ezer hagyatéki ügyben döntenek . Közjegyzők

tapasztalata szerint majdnem minden hagyatékban található értékpapír .

Utóbbi - a feltételezésekkel ellentétben - nem kizárólag részvényt jelent,

hanem például kincstárjegyet és más állampapírt is . A kedvező hozam miatt

szívesen élnek az ilyen befektetési lehetőséggel az alacsonyabb jövedelmű

emberek, főként, mert a postán is elérhetik ezeket az értékpapírokat . A

Közjegyzői Kamara adatai szerint általában néhány százezer forintos, esetleg

egymilliós tételben kell az értékpapírokról határozniuk a közjegyzőknek az

egyes ügyekben . Az örökségnek ezt a részét 2005-ig nem terhelte illeték, idén

január elsejétől azonban fizetniük kell az örökösöknek, mégpedig legalább 11

százalékot . Az illeték mértéke aszerint nő, hogy milyen távoli rokonról és

mekkora összegről van szó, és így akár a 40%-ot is elérheti .

A tavaly módosított illetékszabályok, a kedvezmény eltörlése elsősorban tehát

a kisbefektetőket érintette hátrányosan, így amikor a lakosság megtakarítása

és a befektetések aránya igen kicsi, akkor semmi sem indokolja egy ilyen, a

megtakarítást, az öngondoskodást szolgáló és ösztönző kedvezmény

megszüntetését. A kormány és a gazdaság célja az, hogy a kisbefektetők igen

csekély száma emelkedjen, az illetékkedvezmények megszüntetésével

azonban csak visszaesést érhet el a jogalkotó .

Magyarországon több százezer kisbefektető fordítja megtakarításait

értékpapírokra, ezen belül is mintegy 150-200 ezer kisbefektető válik

részvénytulajdonossá. Az összes megtakarítás átlaga 1-2 millió forint között



van, ami nem nevezhető jelentős összegnek, és nem meríti ki ma

Magyarországon a gazdagság kritériumát . Ez egyben azt is jelenti, hogy

nagyon sok kisbefektető hátrányára születtek meg a tavalyi illetéktörvényi

módosítások, illetve olyan módosítás került a törvénybe, mely a

megtakarítási formák vagy az öngondoskodás, a későbbiekre, az utódokra

gondolás szemléletével ellentétes . Holott a megtakarítás és az öngondoskodás

szemléletének egyre inkább erősödnie kellene Magyarországon .

Az értékpapír öröklése és ingyenes megszerzése, illetve az üzletrészek

ingyenes megszerzése esetén az illetékteher ellene hat az egyébként

gazdaságpolitikai prioritást élvező kis- és közepes vállalkozások érdekében

meghozott más intézkedéseknek is .

Ha hatékony, jól működő tőzsdét szeretnénk Magyarországon, ahhoz a

következő években erősíteni kell a hazai befektetők rétegét, hiszen éppen ők

azok, akik a felnövekvő magyar cégek papírjait az elsők között veszik meg . A

hazai magánbefektetők aránya számszerűen magas, míg befektetéseik

mértékét tekintve a tőzsdén európai viszonylatban példátlanul alacsony (5%) .

Részvételük növeléséhez a jövedelmek növekedésén túlmenően kedvező vagy

hátrányt legalább nem okozó intézményrendszer szükséges . Az

illetékszabályok módosítása is hozzájárult ahhoz, hogy a kisbefektetői réteg

az elmúlt időszakban tovább vékonyodott és a megtakarítási hajlandóság

csökkent.
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