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A Bankszovets69 6s a Kormiiny kdzdtt l6trejOtt megiillapodris v6grehajtrisduak eredm6nyekent

a v6gtrirleszt6sre vonatkoz6 2011. 6vben hat6lyba l6pett jogszabrilyok ad6zrisi 6s sziimviteli

kdrd6seivel kapcsolatos level6vel 6sszefiiggdsben az aldbbiakr6l tdj6koztatom.

A hitelintd:e teh'51 6.s a pdnziigl,i vdllalkozasokr1l sz6l6 1996. 6vi CXII. tbrvdn't (a

toviibbiakban: Hpt.) 200iB. $-a (l) bekezd6se alapj6n a fogyaszt6val k6tott deviza alapf

kolcs<inszerz6dds alapjrin teljesitett vdgtdrlesztds eset6n a penzligyi int6zm6ny a v6gtdrlesztds

forint osszeg6nek meghat:irozdsakor sviijci frank eset6n 180 HUF/CHF, eur6 eset6n 250

HUF/EUR. japdn jen eset6n 200 HUF/100 JPY i{rfolyamot alkalmaz.

A v6gtdrleszt6ssel drintett deviza alapri kdlcsdncik v6gt6rleszt6skori drfolyamon sziimitott

€rt6ke 6s a Hpt. hivatkozott 200/.8. $-a (l) bekezd6se szerinli 6rfolyamon szdmitott 6rt6ke

kozbtti kiilonbdzetet a p6nziigyi int6zm6ny kdnyveiben 6s beszr{mol6jriban hitelez6si

vesztes6gk6nt, ezen beltil behajthatatlan kdvetel6sk6nt sziimolja el.

A 2011. iizleti 6vben tenylegesen v6grehajtou v6gtrirlesadsek esetdn a vdgttirlesztdsbol

sz6rmaz6 hitelez6si vesztes€g szrimvitelileg a 2011-es i.izleti 6v eredm6nydben (tt 201 l. ii:leti
lv ad6:ds el6tti eredmdnye terhrlre1 kertil e1sz6mol6sra. A 2012. iizleti 6vben (janudr 6s

februdr h6napokban) vdgrehajtdsra keriilo vdgtdrlesztdsek tekintet6ben a p€nziigyi

int6znr6nyek a 2o1l-es iizleti 6v eredm6ny6ben (a 2011. ti:leti dv ado:ds el6tti eredmdn.v"

terh6re) ezek vdrhat6 dsszege utiin - a bejelentett v6gt6rleszt6si szdnddkok alapj'n -
becsldsen alapul6 6rt6kveszt6st szdmolnak el.

A: tillcunhri:turttis egyenstil.u-tit javit6 kiil6n(.ul6r6l 6s itiradr'kr6l s:6ld 2006. it i IXXXL

tijn,dny 6 toviibbialiban: Ki..il6nad6 tdrv6ny) 4/A. $-a ( I l) bekezd6se 6rtelm6ben a p6nziigyi

int€zm6nyek 6ltal 20ll-re fizetendo kiilonad6 me96llapit6srin6t a (6) bekezdds szerint

kiszdmitott kiilonad6t ad6-visszat6rir6s cimdn csdkkenti a fogyaszt6val kotbtt deviza alapf

kolcsiinszerzod6s aiapjdn teljesiteu eLotcirlesads miatt. valamint a tbgyaszt6val kotdtt de\ lza

alapri pdnziigfi lizingszerzod6s alapjrin ttnn6llo koveteldse teljesit6se (ide6nve kiilondsen a

tlnanszirozdsi osszeg 6s maradvdnyen6k megfizet6sdtl kovetkezt6ben



a) a pdnziigy'i int6zm6ny riltal az elotcirlesztds. illet6leg a teljesitds sor:in torvdny rendelkezdse

alapjiin kcitelezoen alkalmazott devizarirtbll am, valamint
b7 a pdnziigfi intczmdny' riltal a kcilcsonszerzoddsb6l. illetoleg a pinziigyi lizingszerzoddsbol
eredo k<jveteldse k<iny-veiben tdndno nyilviintartesa soren a szrimvitelrol szo16 t6rvdnl' ds a
felhatalmazilsa aiapjdn kiadott jogszab6ly' rendelkezdsdnek megfeleloen alkalmazon
devizaiirfolyam elt€r6se kijvetkezt6ben a p6nztigyi int6zm6ny iltal a 201l-ben kezdodo iizleti
dve ad6zris elotti eredmdnye terhdre elszdmolt rifbrditiisok cisszegdnek (a sz6mitott
vesztes6gnek) 30 szdzal6ka.

K6ts6gtelen tdny, hogy a p6nziigyi int6zmdnyek ilyen jogcfmen val6 vesztes6geik egy rdszdt

rriforditdsk6nt csak a 2012. iizleti 6vben szrimolhatjrik el, hiszen a 2011. iizleti 6vben

vdgrehajtott v6gt6rleszt6sek esetdn ekkor vrilik ismerett6 (6s a p6nztigyi int6zm6ny ekkor
szdmolja el) az drfolyamvesztes69 t6nyleges dsszege.

A fentieket figyelembe v6ve egyet6rtiink azztl az dlldsponttal - dsszhangban a jogalkot6i
sziind6kkal - hogy a pdnziigyi int6zm6nyek minden (vdrhat6) szdmitott vesztesdget

levonhatnak a 2011. 6vi fizetend6 kiit<tnad6b6l.

A t6nyleges 2012. 6vi v5gtdrleszt6skor megdllapitott. a kor6bban elszdmolt drt6kveszt6shez

viszonyitott elt6r6sek (esetleges tovdbbi vesztes6gek, vagy megt6riil6sek) a p6nziigyi
int6zm6nyek 2012. iizleti 6vi eredm6ny6ben jelennek meg.

A Kiiltjnad6 tdrv6ny alkalmaziisa sordn a kapcsolt vdllalkozfsok fogalom alart a: ad6:ds
rendjdrdl sz(;16 2003. dt,i XCII. tarvtny - 6rtelmez6 rendelkez6seket tartalmazo - 173. $ 17.

pontja szerint meghatdrozou kapcsolt vrillalkezrisok fogalmat kell 6rteni.

Alldspontunk szerint nincs akadSlya annak, hogy a vdgtorieszt6s miatti kiil6nad6
visszaig6nyl6st a p6nztigyi int6zrn6ny olyan kapcsolt vdllalkozrisa 6rv6nyesftse, amelynek
vdgt6rleszt6sb6l eredoen nem keletkezett vesztes6ge, tekintettel ana, hogy a Kiiltjnad6
t6rv6ny 4/A. $-a (12) bekezddse nem tartalmaz ennek lehetos6g6t kiziir6 rendelkez€st.

Budapest, 2012. februrir ,,J)n ".


