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Módosító javaslat
Dr. Kövér László úr

az Országgyű lés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

A határozati házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egye s
adótörvények és azzal összefiiggő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 38 . §-át megelőző cím és 38. §-a helyébe a következő cím illetve
rendelkezés kerüljön, a 39 . § pedig maradjon el :

[3 . Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX .
törvény hatályon kívül helyezése ]

38 . § Hatályát veszti az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény.
[(1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX .
törvény (a továbbiakban : Különadó tv.) 4. §-a a következő (5)—(7) bekezdésekkel egészül
ki :
„(S) A pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésér ő l és a
(akóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011 . évi LXXV. törvény (a
továbbiakban :
Gyűjtőszámlahitel tv.) 2/A. § (1) bekezdése alapján az állam által 2013-ra megtérítet t
összeg 50%-ával megegyező összegű járadékot állapít meg és fizet a Gyüjtőszámlahitel
tv. alapján megtérített mentesített követelésrész után . A pénzügyi intézmény a járadékot
negyedévente, az államot a negyedévre terhelő megtérítési kötelezettség teljesítésére
jogszabályban elő írt határidőt követő hó utolsó napjáig állapítja meg, vallja be és fizet i
meg. Az állam által a Gyűjtőszámlahitel tv. alapján megtérített mentesített
követelésrészre és az államnak a rögzített árfolyam alkalmazási id őszaka
alatt felmerült, a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettségér e
tekintettel a gyűjtőszámlahiteiek és az azok alapjául szolgáló devizakölcsönök az (1)-(4 )
bekezdés értelmében nem minősülnek állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítésse l
közvetlenül érintett hitelállománynak .
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(6) A Gyüjtőszámlahitel tv . 2/A. §-a alapján az állam által az üzleti évre (az adóévre)
megtérített összeget a pénzügyi intézménynél az üzleti év (ár)bevétele alapulvétele
alapján fizetendő adó és más hasonló fizetési kötelezettség megállapításánál figyelme n
kívül kell hagyni, továbbá a Gyüjt őszámlahitel tv. 2/A. (2) bekezdése alapján az állam
által 2013-ra megtérített összeg mentes az (1)-(4) bekezdésben meghatározott járadé k
alól.
(7) Az állam által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő
megtérítésrő l és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm.
rendelet alapján nyújtott támogatásra, továbbá az otthonteremtési kamattámogatásró l
szóló 341/2011 . (XII. 29.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásra tekintettel a
támogatással érintett kölcsönök az (1)—(4) bekezdés értelmében nem min ősülnek állami
kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenü l
érintett hitelállománynak." j

139 . § Hatályát veszti a Különadó tv. 4. § (5)–('7) bekezdése .]

Indokolá s

A módosító javaslat a 2006-tól sz űkebb körben, elviselhet ő mértékben, a magyar gazdaság
normális fejlődését nem akadályozó, 2010-ben azonban a második Orbán-kormány ígérete
szerint átmeneti id őre bevezetett, a magyar gazdaság fejl ődése szempontjából meghatározó
szerepet játszó vállalkozások, köztük a bankok m űködését elviselhetetlen mértékben
megterhelő és ezért az egész gazdaság fejl ődését alapjaiban veszélyeztető különadók
kivezetését célozza. A szabályozás ezzel kerülne összhangba a hivatalban levő kormány
2010-ben tett ígéretével, és ezzel a magyar állam szavahihetőségének helyreállítását célozza .

Budapest 2012 . október 30 .

Tisztelettel :
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Baracskai Jó sef
Demokratikus Koalíció

Gyurcs y Ferenc
Demokratikus Koalíció '

Szűcs Erika
Demokratikus Koalíció

Ficsor Ádám
Demokratikus Koalíció

Dr. Kolber István
Demokratikus Koalíci ó

Dr. Oláh Lajos
Demokratikus Koalíció

Dr. Vadai A es
Demokratikus oalíció

Dr . 'Molnár Csaba
Demokratikus Koalíci ó
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Vaiju Lászl ó
Demokratikus Koalíció

Vitányi váz]
Demokratikus Koalíció
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