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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. §
(1) bekezdése alapján „Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi
CXXII. törvény módosításáról” szóló T/12792. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 9 . §-a a következők szerint módosul :

„ 9 . § (1) Az Szja tv. 67/B. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4a) Nem minősül a lekötési időszak megszakításának a lekötési nyilvántartásba n
szereplő értékpapír átalakítása (kicserélése), ha az átalakított (kicserélt) értékpapí r
vagy — ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az értékpapír t
kibocsátó szervezettől az őt megillető vagyonhányadra tart igényt — az értékpapí r
helyett kapott pénzösszeg legkésőbb az értékpapír átalakítását, a pénzössze g
kifizetését követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül . Nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) csak abban
az esetben nem minősül a lekötési időszak megszakításának, ha a magánszemély az
átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az őt megillető vagyonhányadra tart igényt é s
arra pénzben jogosult, feltéve, hogy ez a pénzösszeg a kifizetését követ ő 15 napon
belül a lekötési nyilvántartásba kerül . A 15 napos határidő elmulasztását a lekötés i
időszak megszakításának kell tekinteni .”

(2)Az Szja tv. 67/B. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki :

i



„(4b) Nem minősül a lekötési időszak megszakításának a lekötési nyilvántartásban
szereplő valamennyi pénzügyi eszköz, pénzeszköz, illetve befektetés lekötési időszak
alatt,	 évente legfeljebb egy alkalommal más befektetési szolgáltatóval vag y
hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerz ődés szerint vezetett számlára történ ő
átutalása illetőleg átvezetése . Ilyen esetben a megszűnő tartós befektetési szerz ődés
ala .'án vezetett számla 'avára telesített befizetésekről az érintett befektetés i
vállalkozás vagy hitelintézet az új szolgáltató részére írásbeli igazolást köteles
kiállítani .”"

Indokolás

A javaslat a tartós befektetések adórendszeren keresztül történ ő támogatásának
megerősítéseként biztosítani kívánja, hogy a tartós befektetések lekötési időszakok
alatt is „vándorolhassanak” a szolgáltatók között .

A javasolt módosítás a preferált befektetések tartós jellegét semmilyen mértékben
nem érinti, de egyfelől a magasabb hozam elérése érdekében a lekötési időszak alatt is
választási lehetőséget biztosít a befektet ő részére, másrészt komoly versenyhelyzete t
teremt a befektetési szolgáltatók és hitelintézetek számára a tartós befektetési
szerződéssel rendelkez ő ügyfeleik körében .

Budapest, 2013. november 7.
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