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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes adó- é s
járulék törvények módosításáról szóló T/6291 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
nyújtom be :

1 . A törvényjavaslat 26. §-ban a Tao . 7. §-ának (1) bekezdése az alábbi v) ponttal egészü l
ki :

v) az adózó
a) döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló befektetett
pénzügyi eszköz (kivéve a bejelentett részesedés) értékének növekedéseként, illetve a hossz ú
lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegforduló-napi értékeléskor a
devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg ,
b) az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök közül történ ő kikerülésekor (ideértve az
értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közü l
történő kikerülésekor a megelőző adóévekben a 8 . $ (1) bekezdés k) pontfa a) alpontja alapján
adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése eseténa
külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenésének a megelőző adóév utolsó
napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számított összeggel, azzal, hogy e
rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyekne k
az árfolyam különbözetét bevételként el kell számolni ,

2 . A törvényjavaslat 27. §-ban a Tao. 8 . §-ának (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül
ki :

k) az adózó
a) a 7. $ (1) bekezdésének v) pontja a) alpontjában foglaltak alkalmazása esetén a fedezet i
ügylettel nem fedezett, befektetett pénzügyi eszköz (kivéve a bejelentett részesedés) értékének
csökkenéseként,	 illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének növekedésekénta
mérlegforduló-na .i értékeléskor a devizaárfol am változása ala .'án eszközönként
kötelezettségenként elszámolt összeg ,
b) az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök közül történő kikerülésekor (ideértve az
értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közü l
történő kikerülésekor a megelőző adóévekben a 7 . $ (ljbekezdés v) pontfa a) alpontja alapján
adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése eseténa
külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenésének a megel őző adóév utolsó
napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számított összeggel, azzal, hogy e
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rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyekne k
az árfolyam különbözetét ráfordításként el kell számolni ,

3. A törvényjavaslat 38.§-ban a Tao. 29/I. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti, valamint
a (5) — (10) bekezdések számozása (4) — (9)-re módosul :

[(4) Az adózó jogutód nélküli megszűnésekor, továbbá az eszköz befektetett pénzügy i
eszközök közül történ ő kikerülésekor (ideértve az értékvesztés elszámolását is), illetve a
kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül történ ő kikerülésekor az adózás
előtti eredményét
a) csökkenti a 2009 . adóévet megelőző adóévekben hatályos 8 . § (1) bekezdés dzs) pontja
a) alpontja alapján adózás el őtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel, részben i
kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenéséne k
a megelőző adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számítot t
összegével,
b) növeli a 2009 . adóévet megelőző adóévekben hatályos 7. § (1) bekezdés dzs) pontja a)
alpontja alapján adózás el őtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeggel, részben i
kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenéséne k
a megelőző adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számítot t
összegével.)

Indokolás

A törvényjavaslat alapján a jövőben nem lehetne adózás előtti eredményt módosító tételként
figyelembe venni a befektetett pénzügyi eszközök, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek
nem realizált árfolyam-különbözetét . Ugyanakkor ezen szabályozás számos egyre inkább
külföldön is tevékenyked ő magyar vállalat, valamint az exportra termel ő kis- és
középvállalkozások terheit növeli, emellett a Magyarországon letelepedett nemzetköz i
finanszírozással foglalkozó külföldi vállalkozások számára is rendkívüli terheket jelent .
Különösen hátrányosan érintheti a nagy összegű devizahitellel gazdálkodó vállalkozásokat ,
melyek esetében általában fedezet sincs a nem realizált árfolyam-különbözetek miatt ad ó
megfizetésére .

A nem realizált árfolyamnyereség adóztatása a nemzetközi piacokon is jelen lévő
társaságoknál az eszközállomány döntő részére vonatkozó adóterhet jelent, hiszen nemzetközi
jelenlétük és kapcsolataik miatt ezen vállalkozások kénytelenek eszközeik, illetve forrásaik
nagy részét külföldi pénznemben denominálni . Különösen fontos szempont a nem realizál t
árfolyamnyereség adóztatása olyan időszakokban, amikor az árfolyamok jelent ős mértékű
fluktuációt mutatnak. A napjainkban tapasztalható árfolyam-ingadozások következtében a
vállalkozások adóterhelését, működését kiszámíthatatlanná tenné, ha a nem realizált
árfolyamnyereség is adókötelessé válna, így a jelenleg meglév ő, nem realizált
árfolyamnyereség adóztatásához kapcsolódó társasági adóalap-korrekciós tételek megtartás a
indokolt . A javaslat szerint a nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódó adóalap -
korrekciós tételek alkalmazása továbbra választható lenne .

Budapest, 2008. október 9 .
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