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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 107 . § (1 )
bekezdése b) pontja alapján a Számvevőszéki és költségvetési bizottság „Az egyes
adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról” szóló T/12792. számú
törvényjavaslat T/12792/62 . számú egységes javaslatához a következő zárószavazás el ő tt i
módosító javaslatot terjeszti elő :

1. Az egységes javaslat 18 . §-ában az Szja tv. 84/Y. § (6) bekezdése a következők szerint
módosul .

„(6) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáról szóló 2013 .
évi . . . törvénnyel megállapított 67/B . § (11)-(12) bekezdését [kizárólag a 2013. december
31-ét követően] a korábbanmegkötött tartós befektetési szerződésekre is lehet alkalmazni . ”

2. Az egységes javaslat 6 . melléklet felvezető szövege a következők szerint módosul :

„A Htv. Mellékletének 2.4.1 . pontja[i] helyébe az alábbi rendelkezés lép :”

3. Az egységes javaslat 4 . § (1) bekezdése a következők szerint módosul

„4. § (1) Az Szja tv. 7. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :
(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket.)

„e) a visszatérített adót, adóelőleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem
érvényesítették, továbbá a magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös pénztári
nyilatkozata alapján kiutalt, [illető leg] illetveaz önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a
magánszemély egyéni számláján jóváírt kiutalt összeget ; a magánszemély nyugdíj -
előtakarékossági nyilatkozata alapján kiutalt, a nyugdíj-előtakarékossági számláján jóváírt



összeget, továbbá a magánszemély nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján kiutalt, a biztosít ó
által a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerz ődésén jóváírt kiutalt összeget;"

4. Az egységes javaslat 10 . §-ában az Szja tv . 44/C . § (2) bekezdése a következ ők szerint
módosul .

„(2) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott össze g
átutalását az adóhatóság – ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartot t
adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetend ő adóját megfizette, az adózás rendjérő l szóló
törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként a
magánszemély kérelmére az adótartozás, [illető leg] illetve az adóbevallás, adóhatósági
adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül – az (5) bekezdésbe n
említett esetet kivéve, a magánszemély által megjelölt olyan, biztosító pénzforgalm i
számlájára teljesíti, amelynél (jogelődjénél) a biztosító igazolása szerint történt az adóévben a
rendelkezési jogosultságot megalapozó nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetés, vagy
rendelkezési jogosultságot megalapozó biztosítási szolgáltatás igénybevétele . Több biztosító
esetén is csak egy biztosító jelölhet ő meg. Az előbbi rendelkezésektő l eltérően a biztosító
végelszámolása, felszámolása, tevékenységének felfüggesztése esetén az adóhatósá g
értesítése alapján a magánszemély a teljesítést kérheti – nyilatkozata szerint, ha van má s
biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerz ődése – ezen más biztosító pénzforgalmi
számlájára, ennek hiányában a saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére). Amennyiben a
megjelölt biztosítónál a magánszemély a teljesítéskor már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítás i
szerződéssel, a befolyt összeget a biztosító a magánszemél y
a) más biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződésére való jóváírás céljából a
magánszemély nyilatkozata alapján ezen biztosítóhoz továbbutalja ”

5. Az egységes javaslat 10 . §-ában az Szja tv . 44/C. § (4) bekezdése a következők szerint
módosul

„(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint jogosult – feltéve, hogy annak egyéb törvényi feltételei
fennállnak – a biztosító(k) által kiadott igazolás alapján nyilatkozat megtételére az a
magánszemély is, aki e jog gyakorlásának időpontjában nyugdíjbiztosítási szerződésse l
nyugdíjszolgáltatás teljesítésére tekintettel már nem rendelkezik . Az e nyilatkozat szerint i
összeget az adóhatóság – ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartot t
adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette – az adózás rendjérő l
szóló törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint ,
egyébként az adótartozás, [illetőleg] illetve az adóbevallás szerinti adó megfizetését követ ő
30 napon belül a magánszemély által megjelölt címre (számlára) utalja . ”

6. Az egységes javaslat 13 . § (2) bekezdése a következ ők szerint módosul .

„(2) Az Szja tv . 67/B. §-a a következő (11)–(12) bekezdéssel egészül ki :

„(11) A magánszemély a tartós befektetési szerz ődés megszüntetésével a befektetés i
szolgáltató, [illetőleg] illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített
pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetés i
szolgáltatóhoz, [illetőleg] illetve hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötés i
átutalás) . Amennyiben a magánszemély a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, [illető leg]



illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében má r
rendelkezik tartós befektetési szerződéssel, úgy a lekötést átvevő befektetési szolgáltató,
[illető leg] illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötés i
nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szerepl ő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket .
Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint a (3) bekezdés b)
pontja szerinti pénzlekötés esetén, a lekötési átutalást megelőzően a pénzügyi eszköz t
értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és mint pénzeszközt kel l
átutalni .

(12) Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, [illető leg] illetve hitelintézet
a lekötési átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolás t
(lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetés i
szolgáltatónak, hitelintézetne k

a) az elhelyezés naptári évéről és az elhelyezés naptári évében a tartós befektetés i
szerződés alapján befizetett összegrő l (lekötött pénzösszegrő l) ,

b) az átutalt pénzösszegekrő l, pénzügyi eszközökr ő l, az eltranszferált pénzügyi eszközök
megszerzésére fordított összegekről és
c) az átutalás napjáról . "

7. Az egységes javaslat 90. § (2) bekezdésében az Áfa tv . 153/D. § a következők szerint
módosul .

„153/D. § Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét
meghatározó tényez ők utólagos változásának :

a) az adó áthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték teljes vagy részlege s
meg nem térítése ;

b) a 11 . § (3) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetek ;
c) a megsemmisülés és más olyan vagyoni kár, amelyet az adóalany tevékenységi köré n

kívül eső elháríthatatlan ok idézett el ő , és ez utóbbi ok fennállását az adóalany bizonyítja ;
d) a c) pontban nem említett egyéb vagyoni kár, ha az adóalany bizonyítja, hogy a kár

elhárítása, [illető leg] illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható . ”

8. Az egységes javaslat 109 . § (1) bekezdése a következ ők szerint módosul .

„109. § (1) A Htv . 52 . § 5-6 . pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

(E törvény alkalmazásában :)

„5 . épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan
építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértő l szerkezeti elemekkel részben
vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vag y
időszakos tartózkodás, [illető leg] illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan
önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó
terepszint alatt van ;

6. épületrész az épület önálló rendeltetésű , a szabadból vagy az épület közös közleked őjébő l
nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8 ., a 20., a 45. és 47 .
pontokban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdül őnek, kereskedelmi egységnek,



egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önáll ó
ingatlanként nem szerepel ;"

9. Az egységes javaslat 136 . §-ában az Vtv 61/B . (1)-(4) bekezdése a következők szerint
módosul .

„61/B. § (1) Ha a nyilatkozattevő a vámkódex 78 . cikk (1) bekezdése alapján, még a
vámhatóságnak a vámkódex 78 . cikk (2) bekezdése szerinti utólagos ellen őrzéséről szóló
értesítés kézhezvétele, illetve az előzetes értesítés mellőzése esetén az ellen őrzés megkezdése
előtt kérelmezi a vámáru-nyilatkozat módosítását, korrekciós pótlékot fizet, feltéve hogy a z
utólagos könyvelésbe vétel, [illető leg] illetve a nem közösségi adók és díjak utólago s
kiszabása nem a vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával ,
meghamisításával vagy egyéb rosszhiszemű magatartással függ össze .

(2) A korrekciós pótlékot az utólagosan könyvelésbe vett vámösszeg, [illető leg] illetve
kiszabott nem közösségi adó és díj összege után a vámhatóság állapítja meg, és a vámáru -
nyilatkozat módosításáról hozott határozatában közli az adóssal .

(3) A korrekciós pótlék beszedése tekintetében a közölt vámösszegek beszedésére vonatkoz ó
rendelkezéseket kell alkalmazni .

(4) A korrekciós pótlék mértéke az utólagosan könyvelésbe vett vámösszeg, [illető leg] illetve
kiszabott nem közösségi adó és díj összege után a vámtartozás keletkezésének alapjáu l
szolgáló vámáru-nyilatkozat elfogadását követő naptól a vámáru-nyilatkozat módosítására
irányuló kérelem benyújtásának napjáig --- amennyiben azt a vámáru-nyilatkozat elfogadásátó l
számított 90 napon belül nyújtják be – a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkama t
365-öd része naponta, de legalább háromezer forint, legfeljebb egymillió forint . ”

10. Az egységes javaslat 200 . §-a a következők szerint módosul .

„200. Az Eat . 458. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) Az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, a
közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának
megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben –
az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt
a napját, amelyen tagja ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyviv ői kamarai, [illető leg ]
illetve közjegyző i kamarai tagsága szünetel . Az ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői
vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga
után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabálya i
hatálya alá tartozó esetben – az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem
veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi tevékenysége, szabadalm i
ügyvivői kamarai, közjegyzői kamarai tagsága, vagy állat-egészségügyi szolgáltat ó
tevékenysége szünetel . ”

11 . Az egységes javaslat 299 . §-ában a NAV tv. 18. (3) bekezdése a következők szerint
módosul .



„(3) A Kttv . 79 . § g) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kormánytisztviselő a
32/Z. §, valamint a 33 . § szerinti képzésben való részvételhez szükséges id őre mentesül a
rendelkezésre állási, [illető leg] illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól . ”

Indokolás

1.ponthoz :
Azáltal, hogy a javasolt módosítás a korábban megkötött szerződésekre is vonatkozik, komol y
versenyhelyzetet teremt a befektetési szolgáltatók és hitelintézetek számára a tartó s
befektetési szerződéssel rendelkező ügyfeleik körében .

2. ponthoz :
Nyelvtani korrekció .

3-11 . ponthoz:
A 61/2009. IRM rendelet alapján az „illetőleg” szó jogszabályban nem alkalmazható . A
javaslat ennek korrekcióját tartalmazza .

Budapest, 2013 . november 94

Dr. Nyikos Lászlp'.
elnök t ,n
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