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az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

T/8750/

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
T/8750. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a Házszabály 94 .
§ (1) bekezdése alapján — az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a 162 . §-t követően a következő fejezettel, címmel és
rendelkezésekkel egészül ki (az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen módosul) :

„VI. Fejezet

A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉKET ÉRINT Ő MÓDOSÍTÁSOK

12. A pénzügyi tranzakciós illetékr ő l szóló 2012. évi CXVI. törvény eltérő
szöveggel való hatályba léptetés e

163. § A pénzügyi tranzakciós illetékr ől szóló 2012. évi CXVI. törvény (a
továbbiakban: Pti .) 1 . §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„1 . § (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkez ő pénzforgalmi szolgáltatóra,
pénzváltási	 tevékenység végzésére jogosult	 hitelintézetre, valamint pénzváltás
közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre terjed ki .

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban :

164. § A Pti . 2 . §-a a következő szöveggel lép hatályba:

	 E törvény alkalmazásában
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1 .átutalás:a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás ,
amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik .,
ideértve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást is ;

2.	 befektetési	 szolgáltatás:	 a befektetési	 vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 .
évi CXXXVIII . törvény (a továbbiakban : Bszt .) 5. §-a szerinti szolgáltatások;

3. befektetési vállalkozás:a Bszt. 4. § (2) bekezdés 10 . pontja szerinti vállalkozás :,

4. beszedés:a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009 . évi LXXXV. törvény
(a továbbiakban : Pft.) 2 . _§ 2 . pontja szerinti fizetési művelet;

5.jutalék- és díjbevételek.az illetékmegállapítási időszakban levont – a hitelintézetek
és	 a	 pénzügyi	 vállalkozások	 éves	 beszámoló	 készítési	 és	 könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000 . (XII. 24.) Korm. rendelet 2 . számú
melléklet szerinti – jutalék és díj összege, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfé l
fizetési számláját megterheli vagy amelyet a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
rendelkezésre bocsátására, használatára tekintettel számít fel ;

6. fizetési művelet:a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízá s
adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás –
valamely Pft . 63 .§-ban szabályozott fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenüla
fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól ;

7. fizetési számla:a Pft. 2. § 8. pontja szerinti számla, azzal, hogy a pénzforgalmi
szolgáltató fióktelepét úgy kell tekinteni, mint amely önálló fizetési számlával
rendelkezik :,

8.fizetőfél:a Pft. 2 .	 9 . pontja szerinti jogalany ;

9. kedvezményezett:a Pft . 2 . § 12. pontja szerinti jogalany :,

10. készpénzátutalás:a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 .
évi CXII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 2. számú melléklet I . alcím 16. pontja szerinti
fizetési mód;

11. kiemelt közvetítői tevékenység:a Hpt. szerint meghatározott kiemelt közvetít ői
tevékenység :,

12. korlátozott rendeltetésű fizetési számla:a Pft. 21 . § (2) bekezdése, továbbáa
személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 67/B. § alapján lekötött
vénösszeg, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005 . évi CLXXIV . törvény ésa
nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005 . évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó
számlák, valamint a letéti típusú számlák :,

13. kölcsöntörlesztés:az a művelet, amelynek során a pénzforgalmi szolgáltató az
ügyfele nála vezetett fizetési számláját kölcsönszerződés alapján fennálló követelés e
részbeni vagy teljes kielégítése céljából megterheli ;

14 .	 nemzetgazdasági számlák:	 a központi	 költségvetés központi kezelésű
előirányzataihoz kapcsolódó bevételi, kiadási, lebonyolítási és egyéb pénzforgalmi
számlák, valamint a költségvetés finanszírozásával kapcsolatos kincstári számlák :,

15.pénzforgalmi szolgáltatás :a Hpt. szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás ;

16.pénzforgalmi szolgáltató:a Pft . 2 . § 22 . pontfában meghatározott jogalany:,
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17.pénzváltási tevékenység:a Hpt. szerint meghatározott pénzváltási tevékenység ;

18. teljesítési nap:az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél
részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti
összeggel csökkenti, a Posta Elszámoló Központot m űködtető intézmény útján
kezdeményezett 	 készpénzbefizetés	 esetén	 a	 készpénzátutalás	 tárgyát	 képező
pénzösszeget a Posta Elszámoló Központot m űködtető intézmény a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatóiának rendelkezésére bocsátja, a pénzváltási tevékenység
végzésére jogosult hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetít ő
által fizetőeszköz útján történő eladás esetén a pénzeszköz eladásának napja, jutalék- é s
díjbevételek esetén a jutalék- és díj megfizetésének napja, minden más esetben a fizetés i
(lekötési) megbízás napja ;

19. ii!a Pft. 2. § 28. pontjában meghatározott, a pénzforgalmi szolgáltatótó l
eltérő jogalany, a pénzváltási tevékenységet igénybe vevő személy, a kölcsöntörlesztés
eseténakölcsöntörlesztés kötelezettje ;

20. ügyfélszámla:a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)
5 . §130.pontja szerinti számla."

165.§ A Pti . 3 . §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft . szerinti
keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetés i
műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útjá n
kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján
kezdeményezett	 készpénzbefizetés,	 a	 készpénzkifizetés	 fizetési	 számláról,	 a
készpénzátutalás, az okmányos me hitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló
csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet ,
vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett
fizetőeszköz útján történő eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek
felszámítása. Illetékköteles továbbá a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik .

(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetn i
továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési műveletekkel egy
tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősülő fizetési művelet esetén,
amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél részére
vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel
csökkenti .

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetés i
kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetés i
műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkere t
terhére teljesíti .

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakció s
illetékfizetési kötelezettséget

a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltér ő számlák között végrehajtott
fizetési művelet, ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik, vagy ha a
terhelendő és ajóváírandó számla tulajdonosainak köre legalább részben azonos ,

b) az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlá n
végrehajtott fizetési művelet, ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla közöt t
végrehajtott fizetési műveletet abban az esetben, ha a befektetési szolgáltatást a
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pénzforgalmi szolgáltató – az adózás rendjér ől szóló törvény szerint meghatározott–
kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás nyújtja és a fizető fél .,
valamint a kedvezményezett személye megegyezik ,

c)	 a	 fizetési,	 illetve	 értékpapír-elszámolási rendszerekben történő 	 teljesítés
véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet.,

d)	 a Hpt. 2. számú melléklet	 I .	 fejezet	 10 .2.e)pontjában meghatározott
csoportfmanszírozás, 	 feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit ugyanazon
pénzforgalmi szolgáltató vezeti ,
e)a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve külföldi pénzforgalm i

szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési	 vállalkozás, befektetési alapkezelő ,
valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési
művelet, ideértve a kölcsön törlesztését is .,

fi	 a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	 ellátási	 és	 a családtámogatás
lebonyolítási	 számlái	 terhére	 megvalósított 	 fizetési	 művelet,	 továbbá	 a
társadalombiztosítás	 ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997 . évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képező
kifizetésekkel kapcsolatos fizetési művelet.,

g) a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet,
ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is, é s

h) a korlátozott rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési művelet.,
i) a kincstárban vezetett, európai uniós támogatásokkal és elszámolásokkal, továbbá

nemzetközi szervezetekkel történő elszámolásokkal kapcsolatos számlák terhére
megvalósított fizetési művelet, és

i) az államadósság kezelésével összefüggésben a devizafmanszírozással és a deviza -
adósságszolgálattal kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési m űvelet,
k) az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint mentesített központi kezelés ű
elő irányzatokkal kapcsolatos fizetési művelet . "

166.§ A Pti. törvény 4. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„4. § A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a fizetési művelet ésa
fizetési műveletnek nem minősülő művelet teljesítésének napján keletkezik .”

167. § A Pti . törvény 5 . §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„5. § A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, a fizet ő fél általa

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizet ő fél pénzforgalmi
szolgáltatója.,

b) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett
készpénzbefizetés esetén a Posta Elszámoló Központot m űködtető intézmény.,

c) készpénzátutalás esetén a készpénzátutalást teljesít ő pénzforgalmi szolgáltató,
d) okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén a nyitó pénzforgalmi szolgáltató .,
e) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdonos

pénzforgalmi szolgáltatója.,
f)	 a 3 . § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizető fél pénzforgalmi

szolgáltatója.,
g) kölcsöntörlesztés esetén a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató.,
h) készpénzkifizetés esetén a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kibocsát ó

pénzforgalmi szolgáltató .,
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	 i) pénzváltási tevékenység esetén a fizetőeszköz útján történő eladást kezdeményez ő
pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet vat4 a énzvaltas közvetítésére
jogosult kiemelt közvetítő ,
1jutalék- és díjbevételek esetén a jutalék- és d felszámítására jogosult pénzforgalmi

szolgáltató

köteles teljesíteni . "

168.§ A Pti . törvény 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„6. § (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapj a
_a) a bl-g) vontok szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató

a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása
alapján – megterheli,

b) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szerepl ő pénzösszeg,
c) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezet t

készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgaitatójának átutal t
összeg,

d) kölcsöntörlesztés eseténazaz összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az
ügyfél fizetési számláját megterheli ,

e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés eseténa
kifizetett összeg .,

a pénzváltási tevékenység végzésre jogosult hitelintézet, valamint pénzváltá s
közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján történő pénzváltási tevékenységnél az
eladott fizetőeszköz összege,

g) jutalék- és díjbevételek esetén az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a
fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesít ő fizetés i
eszközre tekintettel felszámít .

(2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés és pénzváltás i
tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti összeget a teljesítési napon érvénye s
hivatalos MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.”

169.§ A Pti . törvény 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„7. § (1) A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke
a) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,2 százaléka, de legfeljebb 6 ezer forint ,
b) a d) pont szerinti kivétellel pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,2 százaléka, h a

az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár
kötelezett .,

c) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka a fizetési számláról történ ő
készpénzkifizetés, 	 illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő
készpénzkifizetés esetén, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forin t

d) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,2 százaléka, de fizetési műveletenként
legfeljebb 6 ezer forint az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési m űveletek
esetében, ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai é s
a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek
minősülnek .

f3) Az illeték megfizetésére kötelezett – ide nem értve a pénzváltás közvetítésér e
jogosult kiemelt közvetítőt – a számlakivonaton legalább évente egyszer tájékoztatja



ügyfelét az ügyfél fizetési számláján végrehajtott — illetékköteles — m űveletek után
megállapított illeték összegérő l .

(4) A kincstár, mint az illeték megfizetésére kötelezett, iogosult az illetékfizetés i
kötelezettség	 összegével	 az	 általa	 vezetett	 fizetési	 számlákat szabályzatában
meghatározott módon megterhelni .

(5) A nemzetgazdasági számlák vonatkozásában a kincstár, mint az illeté k
megfizetésére kötelezett, jogosult

a) jogszabályi felhatalmazás esetén a kifizetendő összegből az illetékfizetési
kötelezettség összegét levonni, vagy

b) az államháztartásért felelős miniszter engedélye alapján központi kezelésű
elő irányzatra terhelni ."

170. § A Pti . törvény 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„8. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosul t
hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetít ő a pénzügyi
tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20 .
napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallj a
be és fizeti meg. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató, pénzváltási tevékenység
végzésére jogosult hitelintézet vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemel t
közvetítő a bevallás benyújtását követően tárja fel, hogy valamely művelet nem
illetékköteles, akkor az ezen művelettel kapcsolatos, a fizetendő illetéket csökkentő
tételt 'o osult a feltárás na 'át ma' ában fo laló hóna írói szóló bevallásban fi elemb e
venni .

(2) A pénzforgalmi szolgáltató,apénzváltási tevékenység végzésére jogosul t
hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő az egyes műveletek
utáni pénzügyi tranzakciós	 illeték összegét a számviteli 	 elszámolási elvekkel
összhangban, a belső szabályzataiban meghatározott módon állapítja meg, 1000 forintr a
kerekítve vallja be és fizeti meg.”

171. § A Pti . törvény 11 . §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„11 . § Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett fizetési műveletre é s
fizetési műveletnek nem minősülő műveletre e törvényt akkor kell alkalmazni, ha a
művelet teljesítési napja 2013 . január 1-lére vagy ezt követő napra esik.”

2. A törvényjavaslat a 162 . §-t követően a következő fejezettel, címmel é s
rendelkezésekkel egészül ki (az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen módosul) :

„VI. Fejezet

A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

12. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2014 .
ianuár 1-létől hatályos módosítása

161. § (1) A Pti . törvény 2. & 18 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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„18.teljesítési nap:az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél
részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerint i
összeggel csökkenti, a Posta Elszámoló Központot m űködtető intézmény útján
kezdeményezett	 készpénzbefizetés	 esetén	 a	 készpénzátutalás	 tárgyát	 képező

énzössze t et a Posta Elszámoló Köz . ontot működtető intézmén a kedvezmén ezett
pénzforgalmi szolgáltatójának rendelkezésére bocsátja, a legfeljebb kéthetes lejáratú
jegybanki értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátás napja, a pénzváltási tevékenység
végzésére jogosult hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetít ő
által fizetőeszköz útján történő eladás esetén a pénzeszköz eladásának napja, jutalék- é s
díjbevételek esetén a jutalék- és díj mezetésének napja, értékpapír-üzvlet esetén az
értékpapírszámlán való jóváírás vagy terhelés napja, minden más esetben a fizetés i
(lekötési) megbízás napja;”

(2) A Pti . törvény 2. §-a a következő 21-22. pontokkal egészül ki :

„21 . származtatott ügylet: a Tpt. szerinti származtatott (derivatív) ügylet ,

22. érték írszámla: a T t. szerinti érték . a írszámla . ”.a .

162. § A Pti. törvény 3 . §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Illetékköteles az értékpapírszámlán lebonyolított értékpapírügylet (értékpapír
átruházása, szerzése), ide értve az értékpapírra vonatkozó származtatott ügyletet is .”

163. § A Pti. törvény 5. §-a a következő h)-i) pontokkal egészül ki :

lA pénzügyi tranzakciós illetékf zetési kötelezettséget/

„h) értékpapírszámlán lebonyolított értékpapírügylet esetén az értékpapírszáml a
vezetője (befektetési vállalkozás, hitelintézet) ,

j) ü2vfélszámlán vagy értékpapírszámlával kapcsolatban egyéb számlán lebonyolítot t
fizetési művelet esetén az ügyfélszámla, egyéb számla vezetője”

/köteles tejesíteni/

164. § (1) A Pti. törvény 6 . t-ának (1) bekezdése a) pontja helyébe a következ ő
rendlekezés lép :

/A pénzügyi tranzakciós illeték alapja/

„a)a b)-h) pontok szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató
a fizető fél fizetési számláját – a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása
alapján – megterheli, ”

(2)A Pti . törvény 6. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :
/A pénzügyi tranzakciós illeték alapja/

„h) értékpapírügylet ellenértéke, annak hiányában a piaci ár, az értékpapírr a
vonatkozó származtatott ügylet esetén az ügylet id őpontjában fennálló fiktív érték (egy
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adott származékos megállapodásra kifizetett összegek kiszámítására használt, mögötte s
névleges érték vagy névérték) . "

166. § (1) A Pti . törvény 7. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

/A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke/

„e) értékpapírra vonatkozó származtatott ügylet esetén a pénzügyi tranzakciós illeték
alapjának 0,01%-a., egyéb értékpapírügylet esetén a pénzügyi tranzakciós illeté k
alapjának 0,1%-a . ”

167. § Hatályát veszti a Pti. törvény 3 . § (4) bekezdésének b) pontja."

3. A törvényjavaslat 289. § a következők szerint módosul :

„289. § (1) E törvény — a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetést követő
napon lép hatályba és 2014 . január 2-án hatályát veszti.

(2) A 121 . §, 123 . § 2012. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 39. § 2012. december 31-én lép hatályba .

(4)Az 1 . §-38. §, a 40. §, 41 . §, 47 . §-54. §,56 . §-111 . §, 113 . § a) pont, 114 . § - 120.
§, 122 . §, 124 . §- 16[2]8 . §, 1[65]71 . §-[196]202. §, [198]204 . §-2[25]31 . §, 2[26]32 . §
1-12., 14-34. pontjai, 2[27]33 . §-2[38]44. §, 24[0]6 . §-2[49]55 . §, 25[0]6. § (1)
bekezdés, 25[1]7 . §-2[54]60 . §, 2[58]64. §-2[59]65 .§, 27[0]6 . §, 27[2]8 . §-2[88]94 . § ,
az 1-3., S. és 7-9. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 112. §, 113 . § b) pontja, [197]203 . §, 2[26]32. § 13. pontja és a 6. mellékle t
2013 . július 1-jén lép hatályba.

(6) Az 55 . §,	 161-167 § 2014. január 1-jén lép hatályba.”

INDOKOLÁS

1 . A módosító javaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek szövegét pontosítja még azok hatályba lépés e
előtt a következők szerint:

A törvényjavaslat 163 . §-ához:

A javaslatban foglalt módosítás eredményeképpen a Pti . hatálya a Magyarországon
székhellyel vagy fiókteleppel rendelkez ő pénzforgalmi szolgáltató mellett kiterjed a
pénzváltási tevékenység végzésére (valutaváltásra) jogosult hitelintézetre, valamint a
pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre is . A javaslat ugyanakkor rögzíti ,
hogy a Magyar Nemzeti Bank nem tartozik a Pti . hatálya alá, azaz a Magyar Nemzeti
Bankot nem terheli pénzügyi tranzakciós illeték megállapítási, bevallási és fizetési
kötelezettség .

A törvényjavaslat 164. §-ához:
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A jogalkalmazás egyszerűbbé tétele és a jogbiztonság biztosítása érdekében a javasla t
módosítja a Pti.-ben meghatározott fogalmak egy részét, emellett pedig a Pti . új
rendelkezéseihez kapcsolódóan meghatározza a jutalék- és díjbevételek, a kiemel t
közvetítő i tevékenység, a korlátozott rendeltetésű fizetési számla, a kölcsöntörlesztés, a
nemzetgazdasági számla, a pénzváltási tevékenység és az ügyfél fogalmát .

A törvényjavaslat 165. §-ához:
A javaslat értelmében a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség kiterjed a
pénzváltási tevékenységre, a kölcsöntörlesztésre, jutalék- és díjbevételek felszámítására ,
valamint a hitelkártyával történő készpénzfelvételre is . A javaslat a közös, illetve
legalább részben közös tulajdonú számlákat érintően kedvezményes szabályt fogalmaz
meg, abban az esetben ugyanis, ha a terhelendő és jóváírandó számla tulajdonosainak
köre legalább részben azonos (például házastársak számlái esetében), akkor nem ál l
fenn illetékfizetési kötelezettség. Szintén mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség
alól a korlátozott rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési műveletek, azaz a
TBSZ, Start, NYESZ számlákról és a letéti számlákról történő kifizetések. Az Európai
Unióba történő befizetések, az Unióból származó támogatások fogadásához kapcsolódó
kincstári, illetve egyéb nemzetgazdasági számlatulajdonosok kezelésében lév ő uniós
számlák, az uniós vámbevételek számla és a nemzetközi szervezetekkel kapcsolato s
kifizetések lebonyolítására szolgáló számlák terhelési forgalma után felszámított
tranzakciós illetéket csak központi kezelésű elő irányzat terhére lehet továbbhárítani ,
aminek nincs egyenlegjavító hatása, ezért javasolt a mentesítése . Az államadósság
kezelésével összefüggésben a devizafinanszírozással és a deviza-adósságszolgálattal
kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési műveletek esetében a tranzakció s
illetéket csak központi kezelésű előirányzat terhére lehet továbbhárítani, aminek ninc s
egyenlegjavító hatása, ezért javasolt a mentesítése . A törvényi rendelkezés
rugalmasságát eredményezi, ha a költségvetési törvény további mentességet határozha t
meg az állam közvetlen kiadásait és bevételeit képező központi kezelésű elő irányzatok
vonatkozásában.

A törvényjavaslat 166. §-ához:

A módosító Javaslat kiterjesztette azon műveletek körét, amelyek illetékfizetési
kötelezettséget keletkeztetnek, így egyes, nem fizetési m űveletnek minősülő ügyletek i s
illetékalapot képeznek. Ennek megfelelően szükséges a pontosítás .

A törvényjavaslat 167. §-ához:

Az Európai Bizottság ajánlásaira tekintettel a módosító Javaslat kiemeli a pénzügy i
tranzakciós illetékfizetésre kötelezettek köréből a Magyar Nemzeti Bankot . Ezzel
egyidejűleg illetékfizetésre lesz kötelezett kölcsöntörlesztés esetén a fizetési számlá t
vezető pénzforgalmi szolgáltató, hitelkártya igénybevételével történ ő készpénzfelvétel
esetén a hitelkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató, jutalék- és díjbevételek eseté n
a jutalék- és díjak felszámítására jogosult pénzforgalmi szolgáltató, pénzváltási
tevékenység esetén a fizetőeszköz eladását kezdeményező hitelintézet, valamint a
pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő .

A törvényjavaslat 168. §-ához:

A módosító Javaslat az illetékfizetésre kötelezettek körében bekövetkezet t
változásokhoz igazodva meghatározza az egyes új illetékköteles fizetési m űveleteknél
alkalmazandó illetékalapot . A Javaslat emellett deklarálja, hogy a külföldi pénznemre
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szóló fizetési műveletek esetében az illetékkötelezettség alapját képező összeget a
teljesítési napon érvényes MNB árfolyamon kell forintra váltani .

A törvényjavaslat 169. §-ához:

A módosító Javaslat az elvárt költségvetési bevételek biztosítása érdekében 0, 2
százalékra emeli az illeték általános mértékét . A Javaslat a szürkegazdaságot erősítő
készpénzforgalom visszaszorítása érdekében a készpénzfelvételre magasabb, 0, 3
százalékos illetékkulcs bevezetését javasolja .

A módosító indítvány szerint az illetékfizetésre kötelezettnek, — kivéve a pénzváltá s
közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőnek — a számlakivonaton legalább évent e
egyszer tájékoztatnia kell ügyfeleit a műveletek után megállapított, az illetékkötelezettet
terhelő illeték összegéről .

A kincstár esetében az állampapír forgalmazásra vonatkozóan fizetési műveletenként 6
ezer forint összegű illetékhatár kerül bevezetésre . A kincstárban nincsenek lakosság i
folyószámlák, így a saját számlák közötti forgalom nem lehetséges . A kincstári
értékpapír-nyilvántartási számláról az ügyfél más pénzintézetnél vezetett számlájár a
történő átutalás esetén előfordulhat, hogy 6 ezer forintot meghaladó mértékű illetékkel
kellene terhelni a tranzakciót. Ez kedvezőtlen hatással lehet a kincstári állampapír
forgalmazás alakulására. A rendelkezés megteremti a felszámított tranzakciós illeték
összegének a kincstári számlatulajdonosok felé történő továbbhárításának lehetőségét.
A rendelkezés megteremti a végs ő kedvezményezettek részére történő kifizetések után
felszámított tranzakciós illeték továbbhárításának lehetőségét a végső
kedvezményezettre, vagy a központi kezelésű elő irányzat terhére (amennyiben az illeték
nem terhelhető a végső kedvezményezettre) .

A törvényjavaslat 170. §-ához:

A módosító Javaslat rendezi a hibás műveletek problémakörét, így amennyiben a
bevallás benyújtását követően derül fény az illetékkel terhelt tranzakció
illetékmentességére, az illetékkötelezett a hiba feltárásának napját magába foglal ó
hónapról szóló bevallásában jogosult figyelembe venni a hibásan teljesített tételt.

A Javaslat rögzíti, hogy az illeték összegét a számviteli elszámolási elvekke l
összhangban, az illeték megfizetésére kötelezett a bels ő szabályzatában megállapított
módon kell megállapítani és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően, ezer forintra kerekítve kell bevallani és megfizetni .

A törvényjavaslat 171. §-ához:

A módosító Javaslat kiterjesztette azon műveletek körét, amely illetékfizetési
kötelezettséget keletkeztetnek, így egyes pénzforgalmi szolgáltatásnak nem min ősülő
fizetési műveletek is illetékalapot képeznek . Ennek megfelelően szükséges a pontosítás .

2. A módosító javaslat ezen pontja a pénzügyi tranzakciós illeték 2014 . január 1 -
jétő l hatályos változtatását tartalmazza .

Az Európai Bizottság a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére tett javaslatot . E javaslat
nyomán a módosító indítvány 2014 . január 1-jétől kiterjeszti a tranzakciós illeték tárgyi
hatályát az értékpapír-ügyletekre, ide értve a származékos (derivatív) ügyleteket is . Az
illeték alapja az értékpapírügylet ellenértéke, derivatív ügylet esetén az ún . fiktív érték .
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Az illeték mértéke derivatív ügyletek esetén 0,01%, egyéb más értékpapír-ügylet eseté n
0,1%.

A módosító indítvány – a vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezésével –
adókötelessé teszi az ügyfélszámlán (az értékpapírügylet lebonyolítását szolgáló )
lebonyolított fizetési műveletet is .

A tárgyi hatály kiterjesztése miatt az érték-papírügyletek, derivatív ügyletek után i
illetéket az ügyletet lebonyolító értékpapírszámla vezet ő fizeti meg . Az ügyfélszámlán
lebonyolított fizetési művelet utáni illeték alanya az ügyfélszámla vezetője .

3 . A 2. pont szerinti változtatás okán szükséges a hatályba léptető rendelkezés
módosítása (a módosítás hatálybalépése 2014 . január 1 . )

Budapest, 2012 . november „ g • .”
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