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Az Országgyűlés

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága

Tisztelt Elnök Asszony !

A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság a Házszabály 94 . § (1 )

bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes adó- és járuléktörvények módosításáró l

szóló T/6667. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 64.§-a a következ ők szerint módosuljon :

„64. § (1) Az Itv . 16 . §-ának (1) bekezdése a következ ő c) és h) ponttal egészül ki :

/(1)Mentes az öröklési illeték alól:/

„c) a 12 .	 szerinti táblázat I. csoportjába tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszt a
értékébő l 20 millió forint ;”

„h) az Európai Gazdasági Térségr ő l szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott ,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése ;”

(2) Az Itv. 16. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki :

„Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határid őn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet
átalakul, a lakóház felépítésére az ingatlant megszerz ő jogutód köteles .”

(3) Az Itv . 16 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

5 Az 1 bekezdés c ont a szerinti mentessé alkalmazása során az örökös álta l
megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni érték ű jog (a továbbiakbane
bekezdés	 alkalmazásában :	 lakás) után megállapított	 illetékalapot	 kell	 csökkenteni .
Amennyiben az örökös által megszerzett lakás tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el,a
20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általáno s
mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illetékalól.'
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2. A törvényjavaslat 200.§-a a következők szerint módosuljon :

„200. (1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2009. január 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy azokat – az Itv . e törvénnyel
megállapított 16 . §-a (1) és (5) bekezdése kivételével – a 2009. január 1 . napját követően
illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutot t
vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati
eljárásokban kell alkalmazni . Az Itv. e törvénnyel megállapított 16 . §-a (1) és (5) bekezdését
az állami adóhatóság által jogerősen el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell .

(2) Az Itv . e törvénnyel megállapított 2 . §-ának (4) bekezdése, 16 . §-ának (2) bekezdése, 17 .
§-ának (2) bekezdése, 23/A. §-a, 23/C. §-a, 24. §-a, 26. §-a (1) bekezdésének 1) és q) pontja ,
26. §-ának (2) és (10) bekezdése, 87 . §-ának (2) bekezdése, 102. §-a (1) bekezdésének k) é s
n)–p) pontjai e törvény kihirdetését követ ő 45 . napon lépnek hatályba azzal, hogy azokat a
hatályba lépés napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állam i
adóhatóság tudomásra jutott – az Itv. 23/C. §-át a hatályba lépés napját követően megkötött
ügyletekhez kapcsolódó – vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni .”

Indokolás

A javaslat az örökhagyó szülője, gyermeke (háztartásában eltartott szülő nélküli unokája) ,
házastársa számára örökösönként 20 millió forintig illetékmentességet biztosít, melye t
elsősorban az örökrészhez tartozó lakástulajdon, lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
vonatkozásában kell figyelembe venni . Amennyiben azonban az örökös által megszerzet t
lakástulajdon értéke a 20 millió forintot nem éri el, az őt megillető örökrészben található
egyéb vagyontárgyak tekintetében is alkalmazható a 20 millió forintból fennmaradó összegi g
az illetékmentesség .

Az állampapírok iránti kereslet növelése érdekében öröklési illetékmentesség társul az
állampapírok örökléséhez.

Budapest, 2008 . november

arga Mihály
elnök
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