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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

1 . A bizottság a törvényjavaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolja :

1 . § (1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX .
törvény (a továbbiakban : Különadó tv .) 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

(A különadó mértéke)

„[(6) A különadó mértéke]
a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, a z

e feletti összegr e
aa) 0,31 százalék 2016-ban ,
ab) 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ban ,

azzal, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetendő különadó mértéke 2016-ban ne m
haladhatja meg a 2015 . adóévben fizetett (fizetendő) különadó összegének 45 százalékát, 2017-be n
és 2018-ban – a (l la) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – a 2016 . adóévben fizetett
(fizetendő) különadó összegét ;”

(2) A Különadó tv . 4/A. §-a a következő (l la) és (l lb) bekezdéssel egészül ki :

, ;(1 la) Az olyan hitelintézetnél, amelyné l

a) a vállalkozói kölcsönök állományának a tranzakciók hatására bekövetkezett változása a 2015 .
adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és a 2016 . adóévre vonatkozó beszámol ó
mérlegfordulónapja között pozitív ,

b) a Kkv-hitelállománynak a tranzakciók hatására bekövetkezett változása a 2015 . adóévre
vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és a 2016 . adóévre vonatkozó beszámol ó
mérlegfordulónapja között pozitív, vagy

c) a háztartásoknak nyújtott hitelek állományáriak a tranzakciók hatására bekövetkezett változása
a 2015 . adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és a 2016 . adóévre vonatkoz ó
beszámoló mérlegfordulónapja között pozitív ,

a 2017 . adóévre és a 2018 . adóévre fizetendő különadó mértéke nem haladhatja meg a 2015 .
adóévre fizetett (fizetendő) különadó összegének 30 százalékát .

(11b) A jogutód hitelintézet a (6) bekezdés a) pontja és a (1 la) bekezdés szerinti korlátot az (1)-
(6) bekezdés szerint megállapított különadó kötelezettségére és a (8) bekezdés szerinti különadó -
kötelezettségére elkülönülten alkalmazza. A jogutód hitelintézet a (11 a) bekezdését a jogutódlássa l
2015 . január 1-jét követően megszűnő adózó vonatkozásában a (8) bekezdés alapján teljesítend ő
különadó-fizetési kötelezettségére akkor alkalmazza, ha a (1 la) bekezdés szerinti [állomány-
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növekedést]állománynövekedést az egyes jogelődeitől származó állományokra külön-külön
teljesíti ."

2. A bizottság a törvényjavaslat 2 . § (2) és (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

2. § (2) A Különadó tv . 7 . § 23 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában)

„ 23. Kkv-hitelállomány : a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés alapján, a szerződés
megkötésének időpontjában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvényben meghatározott mikro-, kis- vagy középvállalkozással (ide nem értve a pénzügy i
intézményt) szemben fennálló, értékpapírban nem rögzített követelések együttes bruttó köny v
szerinti értéke[k], figyelembe véve, hogy

a) a Kkv-hitelállományt és annak változását (növekedését, csökkenését) az adózó a számvitelr ő l
szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek rendelkezései szerint vezetett ,
a Magyar Nemzeti Bank részére készített jelentéseit alátámasztó nyilvántartásainak megfelel ően
állapítja meg,

b) átalakulást, egyesülést és szétválást követ ően a jogutód a Kkv-hitelállomány változását a
jogelőd irányadó beszámolójában szereplő adatokat figyelembe véve – átalakulás esetén azza l
egyezően, egyesülés esetén azokat összesítve, szétválás esetén azokat megosztva – állapítja meg ,

c) szétválás esetén a jogelőd irányadó beszámolójának alapjául szolgáló leltárban és a véglege s
átalakulási vagyonleltárban egyaránt szerepl ő Kkv-hitelállományt a jogutódok között a véglege s
átalakulási vagyonleltár szerinti megosztásuk szerint, de az irányadó beszámoló alapjául szolgál ó
bruttó könyv szerinti értéküknek megfelelően kell számításba venni, míg az irányadó beszámol ó
alapjául szolgáló leltárban még szerepl ő , de a végleges átalakulási vagyonleltárban már ne m
szereplő Kkv-hitelállományt] együttes (az irányadó beszámoló alapjául szolgáló) bruttó köny v
szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogel ődjük végleges vagyonmérlege szerinti (brutt ó
könyv szerinti értéken számításba vett) saját t őkéjéből történő részesedésük arányában kel l
megosztani ,

d) a b) és c) pont alkalmazásakor kiválás esetén a fennmaradó adózó egyszerre min ősül
jogelődnek és jogutódnak ; ”

(3) A Különadó tv . 7. §-a a következő 23a.–23c. ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„23a. háztártásoknak nyújtott hitelek állománya : a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés
alapján természetes személlyel (ideértve különösen az egyéni vállalkozót, a mez őgazdasági
őstermelő t, és a vállalkozási tevékenységet végző más természetér személyt is, de ide nem értve az
egyéni céget) szemben fennálló, értékpapírban nem rögzített követelések együttes bruttó köny v
szerinti értéke, figyelembe véve, hogy

a) a háztartásoknak nyújtott hitelek állományát és annak változását (növekedését, csökkenését) az
adózó a számvitelről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek
rendelkezései szerint vezetett, a Magyar Nemzeti Bank részére készített jelentéseit alátámasztó
nyilvántartásainak megfelel ően állapítja meg ,

b) átalakulást, egyesülést és szétválást követően a jogutód a háztartásoknak nyújtott hitelek
állományának változását a jogelőd irányadó beszámolójában szerepl ő adatokat figyelembe véve –
átalakulás esetén azzal egyezően, egyesülés esetén azokat összesítve, szétválás esetén azokat
megosztva — állapítja meg,
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c) szétválás esetén a jogel őd irányadó beszámolójának alapjául szolgáló leltárban és a véglege s
átalakulási vagyonleltárban egyaránt szerepl ő háztartásoknak nyújtott hiteleket a jogutódok között a
végleges átalakulási vagyonleltár szerinti megosztásuk szerint, de az irányadó beszámoló alapjául
szolgáló bruttó könyv szerinti értéküknek megfelel ően kell számításba venni, míg az irányad ó
beszámoló alapjául szolgáló leltárban még szerepl ő , de a végleges átalakulási vagyonleltárban már
nem szereplő háztartásoknak nyújtott hitelek együttes (az irányadó beszámoló .alapjául szolgáló)
bruttó könyv szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogelődjük végleges vagyonmérleg e
szerinti (bruttó könyv szerinti értéken számításba vett) saját tőkéjéből történő részesedésük
arányában kell megosztani,

d) a b) és c) pont alkalmazásakor kiválás esetén a fennmaradó adózó egyszerre minősü l
jogelődnek és jogutódnak ;

23b. hitelek állományának a tranzakciók hatására bekövetkezett változása: a záró állomány
bruttó könyv szerinti értékének és a nyitó állomány bruttó könyv szerinti értékének különbözet e

a) növelve a hitelleírásokkal, azzal, hogy hitelleírás alatt az el őző év utolsó napján
(mérlegfordulónapon) még a mérlegben vagy a mérlegen kívüli tételek között szerepl ő hitel- és
hiteljellegű követelések leírását, valamint azok törlesztésekkel csökkentett szerz ődés szerinti, illetve
bruttó könyv szerinti értéke alatti tárgyévi eladását kell érteni ,

b) növelve az egyes követelések forintban kifejezett értékének a [forint árfolyam ]
forintárfolyamerősödése miatt bekövetkező változásával, valamint az állomány nagyságát
csökkentő átsorolások értékével, valamint az eladott követelések eladási értékével ,

c) csökkentve az egyes követelések forintban kifejezett értékének a [forint árfolyam ]
forintárfolyamgyengülése miatt bekövetkez ő változásával, az állomány nagyságát növel ő
átsorolások értékével, valamint a vásárolt követelések bruttó könyv szerinti értékével ;

23c. bruttó könyv szerinti érték: az eszközök, a mérlegen kívüli tételek beszerzési, bekerülési ,
illetve nyilvántartási (értékvesztésekkel, céltartalékkal, értékcsökkenéssel nem csökkentett ,
értékelési különbözettel, értékhelyesbítéssel nem módosított) értéke, a hitelintézet által kötött
szerződésből eredő követelés esetén a még nem törlesztett tőkeösszeg, megvásárolt követelések
esetén a bekerülési értékb ő l még nem törlesztett rész ;"

3. A bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következő módosítását javasolja :

5. § Nem lép hatályba az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015 . évi
LXXXI . törvény

a) 16 . § (3) és (5) bekezdése ,

b) 17 . §-a,

c) 18 . '§ (1)[ és ], (3) és (4) bekezdése ,

d) 20 . § [a)]bl pontja.

4. A bizottság a törvényjavaslat 5. alcímének a következő módosítását javasolja :

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló
2015 . évi	 CLXXXVII. törvény módosítása

4



5. A bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja :

6. § Nem lép hatályba az adózás rendjér ő l szóló 2003 . évi XCII. törvény és egyes adótörvények
módosításáról szóló 2015. évi	 CLXXXVII . törvény119 . §-a és 120 . §-a.

Indokolás

1-5 . Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosítások .
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