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HIRDETMÉNY 

a GRÁNIT Adókedvezmény Számlákról 

 

A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2147315910 ügyszámú határozatával a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 39/D. § és 39/E. §, 

illetve a Gst. végrehajtására kiadott az utólagos adófizetési és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes 
szabályairól szóló 59/2016. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) szerinti tevékenységben 

közreműködésre jogosult hitelintézet. 

A Gst. és NGM rendelet hatálya alatt nyitott GRÁNIT Adókedvezmény Számlákhoz kapcsolódóan felszámított 

díjakat, költségeket jelen Hirdetmény tartalmazza. 

 

GRÁNIT Adókedvezmény Számla a Gst. szerinti utólagos adófizetési céllal (a továbbiakban: Utólagos Adófizetési 

célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla) vagy részesedés kedvezményes megszerzési céllal (a továbbiakban: 

Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla) nyitható, kizárólag a 

GRÁNIT Bank Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. I. em., Ny: Hétfő - Péntek: 8:30 - 16:00). 

A GRÁNIT Adókedvezmény Számlához a Banknál vezetett bankszámla (a továbbiakban: Kapcsolódó bankszámla) 

kapcsolódik.  

A Kapcsolódó bankszámla típusa lakossági számla esetében: GRÁNIT Sztár, GRÁNIT Digitális illetve Deviza II. 

számlacsomag, vállalati számla esetében: GRÁNIT Vállalkozói Alapszámla 2+ illetve Devizaszámlára vonatkozó 

kedvezményes számlacsomag lehet. 

 

Az Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla, a Gst-ben és az NGM rendeletben 

meghatározott feltételeknek megfelelő, legkésőbb 2016. június 30-ig megszerzett, ügyfél által tett Nyilatkozaton (a 

továbbiakban: Nyilatkozat) feltűntetett összegű és devizanemű adózatlan-jövedelmek legkésőbb 2017. június 30-ig 

forintban történő jóváírására szolgál, amely jövedelmekből a Bank a személyi jövedelemadó és az önellenőrzési 

pótlék levonása után megmaradt összeget az ügyfél Kapcsolódó forint bankszámláján ír jóvá. Ügyfél által tett 

Nyilatkozatonként egy Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla kerül megnyitásra. 

A Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla a Gst-ben és az NGM 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a 

továbbiakban: Tagi részesedés) kedvezményes megszerzésére szolgál, ahol a vételár elutalása legkésőbb 2017. 

június 30-ig kell, hogy megtörténjen GRÁNIT Adókedvezmény Számla megterhelésével. Tagi részesedés 

megszerzésére irányuló adásvételi szerződésenként egy Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT 

Adókedvezmény Számla kerül megnyitásra abban a devizanemben, amiben a vételár meghatározásra került. 

 

A GRÁNIT Adókedvezmény Számlák általános és speciális jellemzői 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számlát a Bank kizárólag Kapcsolódó bankszámla nyitása és fenntartása mellett 

biztosítja. A Kapcsolódó bankszámlának és a GRÁNIT Adókedvezmény Számlának is ugyanazon ügyfél a 

számlatulajdonosa (Társtulajdonos megadására nincs mód), és a két számla devizanemének is meg kell 

egyezni. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számla vezetésére vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, azon 

pénzforgalom kizárólag a Gst-ben és az NGM rendeletben meghatározott célból bonyolítható. 

 Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla nyitására kizárólag a személyi jövedelem 

adóalanyának minősülő 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult. 

 Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számla nyitására a Tagi 

részesedést megszerző, a személyi jövedelemadó alanyának minősülő 18. életévét betöltött, cselekvőképes 

természetes személy illetve jogi személy/egyéb szervezet jogosult. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számla korlátozott rendeltetésű technikai számla, amelyhez 

o nem jelölhető meg társtulajdonos, rendelkező vagy haláleseti kedvezményezett, 

o nem kapcsolódik hozzá bankkártya, elektronikus szolgáltatás (NetBankon kizárólag számlabetekintési 

jog biztosított), folyószámlahitel; törlesztőszámlaként nem jelölhető meg, 
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o az Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál terhelési tranzakciók közül 

egyetlen eseti átutalás történhet az adó és önellenőrzési pótlék megfizetése céljából és egyetlen saját 

számlák közötti átvezetés történhet a Kapcsolódó bankszámla javára, 

o az Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál 

terhelési tranzakciók közül egyetlen eseti átutalás történhet a Tagi részesedés megszerzésére irányuló 

adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára, a Tagi részesedés vételárának teljesítése céljából és 

egyetlen saját számlák közötti átvezetés történhet a Kapcsolódó bankszámla javára, amennyiben a 

vételár átutalását követően a Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény 

Számlának pozitív az egyenlege. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számla vezetésével kapcsolatban felmerülő díjak, költségek a Kapcsolódó 

bankszámlán kerülnek terhelésre. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számla vezetésére vonatkozó szerződés határozott időtartamra jön létre: 

o az Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál az ügyfél Nyilatkozatában 

szereplő jövedelme GRÁNIT Adókedvezmény Számlán történő jóváírását, majd az adó és önellenőrzési 

pótlék megállapítását, levonását követően, a nettó összeg a Kapcsolódó bankszámlára történő 

átvezetéséig, 

o a Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál a 

részesedés ellenértékének GRÁNIT Adókedvezmény Számláról történő átutalásáig, 

de mindkét esetben legkésőbb 2017.06.30-ig. 

 

A GRÁNIT Adókedvezmény Számla megnyitásának feltétele/ folyamata/ számlavezetése 

 Nyilatkozat benyújtása ügyfél által a Bank Központi Fiókjában a szükséges mellékletekkel együtt. A GRÁNIT 

Adókedvezmény Számla vezetésére vonatkozó szerződés ügyfél általi aláírást követően megnyitásra kerül 

zárolással a Nyilatkozatnak megfelelő típusú Adókedvezmény Számla és a Kapcsolódó bankszámla - 

amennyiben a Banknál nincs az ügyfélnek az Adókedvezmény Számlával azonos devizanemű bankszámlája. 

Amennyiben a Banknál van az ügyfélnek az Adókedvezmény Számlával azonos devizanemű bankszámlája, de 

annak számlacsomag típusa eltér a jelen Hirdetményben meghatározottaktól, akkor a számlacsomag azonnali 

módosítása szükséges, melyet a Bank díjmentesen elvégez. A Kapcsolódó bankszámla típusának módosítására 

az adó és önellenőrzési pótlék illetve vételár terhelésének hónapját követő második naptári hónap végéig 

nincs lehetőség. 

 Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál a Nyilatkozathoz 

kötelezően benyújtandó mellékletek: 

o magyar nyelven készült vagy hiteles illetve hitelesített magyar nyelvre fordított közokiratba, ügyvéd 

vagy jogtanácsos által ellenjegyezett, a Tagi részesedés megszerzésére irányuló adás-vételi szerződés, 

amely tartalmazza az NGM rendelet 10. §-ában elvárt valamennyi adatot és feltételt, valamint a Tagi 

részesedés megfelel a Gst. 39/E. § (1), (3) bekezdés elvárásainak, 

o a Tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által 

ellenjegyzett okiratba foglalt Nyilatkozata az NGM rendelet 12. § (2) b) pont szerinti tárgyban és 

tartalommal, magyar nyelven vagy hiteles magyar fordításban. 

 Az átvett Nyilatkozatot a Bank záradékkal látja el. 

 A Nyilatkozatot és annak mellékleteit Bank 3 (három) munkanapon belül ellenőrzi és amennyiben a Gst. 

valamint az NGM rendeletnek megfelelnek, a Bank az Adókedvezmény Számla vezetésére illetve a Kapcsolódó 

bankszámlára vonatkozó szerződést (számlacsomag-típus módosítását) aláírja, intézkedik a GRÁNIT 

Adókedvezmény Számla illetve a Kapcsolódó bankszámla zárolásának feloldásáról (a számlacsomag típus 

módosításáról) és ezzel egyidőben értesíti az ügyfelet a szerződéses jogviszony létrejöttétől. 

 A Bank a szerződésekből és az ügyfél által tett Nyilatkozatból 1 (egy) példányt visszaad/eljuttat az ügyfélnek. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számlára érkező összegből a Nyilatkozat alapján – a jóváírást követő 8 (nyolc) 

napon belül a Bank 

o Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál a személyi jövedelemadót és az 

önellenőrzési pótlékot megállapítja és levonja, majd a fennmaradó összeget átvezeti az ügyfél 

Kapcsolódó bankszámlájára, 
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o Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál a Tagi 

részesedés vételárát az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően utalja át. 

 A Bank az adóbevallási és adó-megfizetési kötelezettségnek a Gst. 39/D. § (8) bekezdése szerint tesz eleget, a 

Tagi részesedés vételárának átutalása a Gst.. 39/E. § (1) c) pontja szerint történik. 

 Ha a Nyilatkozatban feltüntetett jövedelem devizaneme nem forint, az adóalap megállapításához a jövedelem 

forintra történő kiszámításához az MNB - jövedelem keletkezés adóévének utolsó napjára vonatkozóan 

közzétett - árfolyama kerül alkalmazásra, és ennek összege szolgál az adó, illetve az önellenőrzési pótlék 

megállapítása alapjául. 

 A GRÁNIT Adókedvezmény Számla devizanemétől eltérő devizában indított átutalások a jóváírás napján 

érvényes, Bank által jegyzett deviza vételi árfolyam, pénztári befizetések esetén valuta vételi árfolyam 

alkalmazásával kerülnek a GRÁNIT Adókedvezmény Számlán jóváírásra a betétlekötések és pénzforgalmi 

megbízások teljesítési rendjéről szóló Hirdetmény illetve a Pénzforgalmi ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

 A Bank az Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény Számlánál az adó- és önellenőrzési 

pótlék megállapításáról és megfizetéséről; a Részesedés Kedvezményes Megszerzési célú GRÁNIT 

Adókedvezmény Számlánál a Tagi részesedés-átruházás jogszabályoknak megfelelő teljesítéséről állít ki 

igazolást, amelyet az utolsó, lezáró kivonattal (GRÁNIT Adókedvezmény Számlákról napi kivonat készül, a 

Kapcsolódó bankszámláról pedig havi kivonat) és a GRÁNIT Adókedvezmény Számlán történő terhelésekről, 

jóváírásokról szóló melléklettel együtt személyesen átad vagy a levelezési címére postáz az ügyfélnek. 

 

 

I. UTÓLAGOS ADÓFIZETÉSI CÉLÚ GRÁNIT ADÓKEDVEZMÉNY SZÁMLA 

1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

Számla devizaneme HUF 

Számlakivonat díja 0 Ft 

Számlakivonat postázási díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

Számlanyitási díj 80 000 Ft 

Minimum nyitóösszeg 80 000 Ft, befizetése a Kapcsolódó 

bankszámlára történik. 

Havi számlavezetési díj 0 Ft 

Számlazárási díj 0 Ft 

Igazolás kiállításának díja 0 Ft 

Pótlólagos információadás díja / alkalom (elszámolása azonnal) 5 000 Ft 

Megbízás módosításának/törlésének díja / alkalom (elszámolása 

azonnal) 

5 000 Ft 

Megbízás visszahívásának díja / alkalom (elszámolása azonnal) 5 000 Ft 

Számlacsomag módosítási díj / alkalom A számlacsomag módosítása nem 

kezdeményezhető. 

Rendelkező vagy társtulajdonos megadása Nem adható meg. 

Haláleseti kedvezményezett megadása Nem adható meg. 

NetBank, MobilBank, TeleBank, VideóBank szolgáltatás havi díja A szolgáltatás nem igényelhető. (csak NetBanki 

számlabetekintési jog biztosított) 

SMS / iSMS szolgáltatás havi díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

Bankkártya díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

2. Pénzforgalmi szolgáltatások 

Bejövő jóváírás díja 0 Ft 

Pénztári befizetés díja (elszámolása azonnal) 1 500 000 Ft-ig: 0 Ft 

1 500 000 Ft feletti részre: 1,00% (min. 5 000 
Ft; max. 60 000 Ft) 

Saját számlák közötti átvezetés díja 0 Ft 

Adó- és önellenőrzési pótlék eseti átutalásának díja 1,00% (min. 10 000 Ft; max. 90 000 Ft) 
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(elszámolása azonnal) 

3. Kamatok 

Éves látra szóló kamat és EBKM 0,00% 

Kamatjóváírás gyakorisága havonta a Kapcsolódó bankszámlán 

Kamatozás típusa fix 

Kamatszámítás napi 

 

A Bankhoz a Nyilatkozatban meghatározott összegű és devizanemű jövedelem kell, hogy megérkezzen, amely 

forintban kerül jóváírásra az ügyfél Utólagos Adófizetési célú GRÁNIT Adókedvezmény számláján. 

 

 

II. RÉSZESEDÉS KEDVEZMÉNYES MEGSZERZÉSI CÉLÚ GRÁNIT ADÓKEDVEZMÉNY SZÁMLA 

1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

Számla devizaneme HUF EUR USD CHF GBP 

Számlakivonat díja 0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Számlakivonat postázási díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

Számlanyitási díj 80 000 Ft 260 EUR 284 USD 284 CHF 220 GBP 

Minimum nyitóösszeg 80 000 Ft 260 EUR 284 USD 284 CHF 220 GBP 

befizetése a Kapcsolódó bankszámlára történik. 

Havi számlavezetési díj 0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Számlazárási díj 0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Igazolás kiállításának díja 0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Pótlólagos információadás díja / 
alkalom (elszámolása azonnal) 

5 000 Ft 16 EUR 18 USD 18 CHF 14 GBP 

Megbízás módosításának / 
törlésének díja / alkalom 

(elszámolása azonnal) 

5 000 Ft 16 EUR 18 USD 18 CHF 14 GBP 

Megbízás visszahívásának díja / 
alkalom (elszámolása azonnal) 

5 000 Ft 16 EUR 18 USD 18 CHF 14 GBP 

Számlacsomag módosítási díj A számlacsomag módosítása nem kezdeményezhető. 

Rendelkező vagy társtulajdonos 
megadása 

Nem adható meg. 

Haláleseti kedvezményezett 

megadása 

Nem adható meg. 

NetBank, MobilBank, TeleBank, 
VideóBank szolgáltatás havi díja 

A szolgáltatás nem igényelhető. (csak NetBanki számlabetekintési jog 
biztosított) 

SMS / iSMS szolgáltatás havi díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

Bankkártya díja A szolgáltatás nem igényelhető. 

2. Pénzforgalmi szolgáltatások 

Bejövő jóváírás díja 0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Pénztári befizetés díja 
(elszámolása azonnal) 

1 500 000 Ft-
ig: 0 Ft 

1 500 000 Ft 

feletti részre: 
1,00% (min. 

5 000 Ft; 
max. 60 000 

Ft) 

4 875 EUR-ig: 
0 EUR 

4 875 EUR 

feletti részre: 
1,00% (min. 

16 EUR; max. 
195 EUR) 

5 325 USD-
ig: 0 USD 

5 325 USD 

feletti részre: 
1,00% (min. 

18 USD; max. 
213 USD) 

5 325 CHF -
ig: 0 CHF 

5 325 CHF 

feletti részre: 
1,00% (min. 

18 CHF; max. 
213 CHF) 

4 125 GBP-ig: 
0 Ft 

4 125 GBP 

feletti részre: 
1,00% (min. 

14 GBP; max. 
165 GBP) 

Saját számlák közötti átvezetés 
díja 

0 Ft 0 EUR 0 USD 0 CHF 0 GBP 

Eseti átutalási díja (elszámolása 

azonnal) 

1,00% (min. 

10 000 Ft; 
max. 90 000 

Ft) 

1,00% (min. 

33 EUR; max. 
293 EUR) 

1,00% (min. 

36 USD; max. 
320 USD) 

1,00% (min. 

36 CHF; max. 
320 CHF) 

1,00% (min. 

28 GBP; max. 
248 GBP) 

 + Levelező bank költsége* 
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3. Kamatok 

Éves látra szóló kamat és EBKM 0,00% 

Kamatjóváírás gyakorisága havonta a Kapcsolódó bankszámlán 

Kamatozás típusa fix 

Kamatszámítás napi 

* A levelező Bank költségei annak függvényében merülnek fel, hogy a kedvezményezett számlavezető bankja, mely 

hitelintézetnél vezeti a deviza elszámolási számláját, amire a Tagi részesedés vételárának jóváírása szükséges, 

továbbá ha az átutalás költségviselési módjaként hazai és külföldi bankköltség fizető fél terhére (OUR) kerül 

megjelölésre. Ebben az esetben a levelező Bank költségeit a GRÁNIT Adókedvezmény Számla 

számlatulajdonosának kell megfizetnie. A kedvezményezett számlavezető bankja levelező bankjának díjairól a 

kedvezményezett bankja tud felvilágosítást adni. 

 

A Bankhoz az adásvételi szerződésben a Tagi részesedés vételáraként meghatározott összegű és devizanemű 

pénzösszeg kell, hogy jóváírásra kerüljön az ügyfél GRÁNIT Adókedvezmény Számláján. 

 

Jelen Hirdetménybe fel nem tűntetett szolgáltatások nem igényelhetők a GRÁNIT Adókedvezmény 

Számlákhoz. 

 

Érvényes: 2017.04.03-tól 

Budapest, 2017.03.31. 
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