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Összegző jelentés

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/5234.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)

46. §-a szerinti eljárásában - 2019. március 28-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,

valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott- az összegző jelentés mellékletéhen szereplő

- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § ( 1) bekezdésében foglalt

követelmények teljesülését is.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - az általa támogatott részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2019. március 28-án lezárta.

Budapest, 2019. március 28.
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5234. számú törvényjavaslathoz

benyújtott, T/5234/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ) zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Szja tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

1996. évi CXIII. törvény: a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény

Pti. törvény: a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény

Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

I. rész

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §- 1996. évi CXIII. törvény 12. § (1) bekezdés e)
pont ea) alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 12. § ( 1) bekezdése a következő e)
ponttal egészül ki:

(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és
hitelnyújtáson, valamint áthidaló kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő
tevékenységeket végezheti:)



,,e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban:
Bszt.) meghatározott feltételekkel állampapír vonatkozásában
ea) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)(, b)]=f.} és g) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási
tevékenységet,
eb) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
ec) az ea) és eb) alpontban meghatározott szolgáltatások függő ügynökként történő
közvetítését."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

(3. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

4.§

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.
törvény) 7. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke)

,,h) a 6. § (1) bekezdés i) pontja szerinti illeték alap esetén - az illeték alapot képező
átutalások számától függetlenül - 800 forint."

5.§

A Pti. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és
pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult
hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő a pénzügyi tranzakciós
illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig állapítja
meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg.
A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén, továbbá a 6. § (1)
bekezdés i) pontja szerinti illeték alapra vonatkozóan a pénzforgalmi szolgáltató a naptári
év első hónapjának 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg illetékkötelezettségét.
Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult
hitelintézet vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő a bevallás
benyújtását követően tárja fel, hogy valamely művelet nem illetékköteles, akkor az ezen
művelettel kapcsolatos, a fizetendő illetéket csökkentő tételt jogosult a feltárás napját
magában foglaló hónapról szóló bevallásban figyelembe venni."
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6.§

A Pti. törvény a következő 14. §-sal egészül ki:

,, 14. § A pénzügyi tranzakciós illeték alanya az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel beiktatott 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
illetékmérték helyett 400 forintos mérték figyelembevételével állapítja meg az
illetékkötelezettséget a 2019. június l-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra, melyet
első alkalommal 2020. január 20-ig állapít meg, vall be és fizet meg."

7.§

A Pti. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,e)-f) pont" szövegrész helyébe az ,,e)-f)
és h) pont" szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Art. 7. § 7a. pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a.
ponttal egészül ki:

(E törvény és - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról és az adóigazgatási eljárásról
szóló jogszabályok alkalmazásában)

,,7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami
termékértékesítésjt] vagy szolgáltatásnyújtás[t végez és ennek - vagy más által végzett ilyen
tevékenység-] pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Art. 274/C. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Art. a következő 274/C. §-sal egészül ki:
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,,274/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2019. évi ... törvénnyel megállapított rendelkezésekhez]

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépése
napján üzemeltetett automataberendezések[ et I re vonatkozó, mm1szteri rendeletben
meghatározott adatokat az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles az állami adó- és
vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett -
élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § 
Módosítás jellege: módosítás

14. §

( 1) Ez a törvény - ~(2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a kihirdetését követő
harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §[,)és a 2. §[, a 4-7. §J 2019.június l-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

II. rész

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/5234/2/6.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sor- Érintett törvényhely Szövegrész a Szövegrész helyesen
szám javaslatban

1. 1. §- Szja tv. 65. § (3) Magyar Állam magyar állambekezdés a) pont ab) alpont

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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