
Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki
bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Bizottsági módosító javaslat
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az általános
forgalmi adóról szóló T/3893 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 86 .§-a (1) bekezdésének a)-g) pontjai az alábbiak szerint
módosuljanak :

/86. § (1) Mentes az adó alól :/
„ a) a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz é s

közvetítő által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtást is,	 továbbá az
életbiztosítási és a nem életbiztosítási ág elkülönült művelésére tevékenységi engedéllye l
rendelkező , ugyanazon személyek, szervezetek többségi tulajdonában álló felek egymá s
közötti olyan szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül szükséges az egyik fél biztosítási ,
viszontbiztosítási szolgáltatásának nyújtásához, és az ellenérték, amelyet a másik fél kap vag y
kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel összefüggésben igazoltan felmerült költség ;

b) a hitel-,	 pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás (e	
alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitel) nyújtása és közvetítése, valamint ezek [a
nyújtott hitel] hitelező általi kezelése ;

c) a hitel nyújtásához kapcsolódó vagy egyéb biztosítéki célú kötelezettség vállalás a
[személyi, dologi biztosíték] és [garancia adása,] közvetítése, valamint ezek [a
hitelgarancia] hitelező általi kezelése ;

d) a folyó-1 [és] betét_[számlával,] és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-,
egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek
[azok] közvetítését is, kivéve magát a követelés (kinnlev őség) behajtását;
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e) a magyar és külföldi törvényes fizetőeszközzel [— így különösen az érmével és a
bankjeggyel —] kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek [azok] közvetítését is, de ide
nem értve az aranyból, ezüstbő l vagy más fémbő l készített érmekollekciót és [, valamint] a
bankjegykollekciót, illetőleg ezek darabját, amelyeket [amelyet] szokásosan törvényes
fizetőeszközként nem használnak, vagy amelyeknek [amelynek] egyébként numizmatika i
értéke van ;

f) a jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben [hitelező i ,
valamint gazdálkodó szervezetben [Ptk . 685 . § c) pontja]] tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt
megtestesítő [kifejező ] vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás
nyújtása, ideértve ezek [azok] közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszony t
megtestesítő ,	 materializált értékpapír kezelését és őrzését;

g) a befektetési alap	 és a kockázati tőkealap kezelése,	 valamint a magánnyugdíipénztár,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmén y
részére végzett vagyonkezelés ;"

2 . A törvényjavaslat 258 .§-ának 16. pontja az alábbiak szerint módosuljon :
/258.§ E törvény alkalmazásában/
„16. pénzügyi eszköz: a befektetési vállalkozásokról és az árut őzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott pénzügyi
eszköz, kivéve azt a pénzügyi eszközt, amelynek megszerzése egyúttal az abban megjelölt
termék tulajdonjogának megszerzését is jelenti [amely fizikai leszállítással teljesíthető] ; ”

Indokolá s

A javaslat a vonatkozó 2006/112/EK irányelvvel összhangban pontosítja, hogy mely pénzügy i
és biztosítási szolgáltatások lehetnek adómentesek, illetve pontosítj a a pénzügyi eszkö z
fogalmát.

Budapest, 2007. október
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