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OGY határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat1 címe: Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó,
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági Bizottság

Módosító javaslat=

Módosítópont sorszáma: 1.

A javaslat érintett rendelkezése: 61. § 

Módosítás jellege: módositáss
Az Áfa tv. a következő 327. §-sal egészül ki:

,,327. § (1) A lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2019. december 31-én
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a 84. § szerint megállapított időpont 2019. december
31. napját követi: 1, feltéve, hogy az alábbi feltételek 2019. december 31-én együttesen fennállnak:

a) a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából az ehhez szükséges
okiratot (különösen az adásvételi szerződést) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották,

b) az adott lakóingatlan legalább szerkezetkész állapotúnak minősül és
e) ab) pontban foglaltak teljesüléséről a lakóingatlan értékesítője az állami adóhatóság részére

az e célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tesz.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában szerkezetkész állapotú lakóingatlannak minősül az

a lakóingatlan, amelynek külső határoló szerkezetei (falazattal, födém- és tetőszerkezettel,
nyílászáróval, a kivitelezési dokumentációtól függően kéménnyel, erkéllyel, külső lépcsőszerkezettel
együtt) elkészültek.]"

1 
Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat.

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

3 A nem kívánt szövegrész törlendő.
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Indokolás

A lakástakarék-pénztárak állami támogatásának megszüntetése miatt jelentősen megnehezedik a
fiatal családok lakáshoz jutása. A helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy a jelenlegi tervek szerint a
korábbi kedvezményes lakásépítési ÁFA megszűnik 2019. december 31-ével, ami milliókkal
növelheti meg a lakásokért fizetett összeget. Ez olyan mértékben nehezítené meg a családok
helyzetét, ami miatt indokolt, hogy a kedvezményes ÁFA fennmaradjon addig, amíg a kormány
tisztességes lakástámogatási rendszert nem dolgoz ki. 

Budapest, 2018. november 5.
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