A NAPSZTOR J

i Optimalizalasi

kilatasok
A tapasztalatok szerint az ev vegen megugranak az
ad60ptimalizahis celu befizetesek. Ilyenkor az erre
figyelok igyekeznek ugy csoportositani fornisaikat,
hogy a lehetseges ad6kedvezmenyeket a lehetO legjobban kihasznaljak. Ezt a rohamot persze alaposan
megakasztotta a kedvezmenyes lehetosegek csokkenese, de a beepitett jovedelmi korlatok is (tobb kedvezmenybol is teljesen kimaradnak a kifejezetten magas fizetessel rendelkezok). Az iden azonban mindezt
"megfejeli" a valsag is. Az Allianznallapunk erdeklodesere elmondtak: csak januarban allnak majd
rendelkezesre adatok, mivel az ad60ptimalizalas celu
befizetesek csak most indulnak meg, de a bekovetkezett piaci valtozasok miatt 2008 biztosan elter majd
a korabbi evektol.
Lukacs Marianna, a Patikapenztar vezetoje, a Magyar Onkentes Egeszsegpenztarak Szovetsegenek
elnoke ennel egyertelmubben fogalmazott. Szerinte
erzekelhetoen nagyon sokan megijedtek att61, hogy
penztari befekteteseik erteke csokkent a valsag hatasara. Az extremen alacsony koltseglevonas mellett
mintegy felmilliard forintot helyeztek el novemberben tagjaink egyeni szamlajukra - mondta el. Az iden
januarban zarult, ket h6napig tart6 elozo akci6juk
kereteben ugyanez az osszeg 700 milli6 forint koruli
volt. Lukacs ugy yeti, normalis korulmenyek kozott
a novemberi akci6 befizetesei is sokkal nagyobbak
lettek volna. A szektorb61 erkezo kedvezotlen hirek
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ugyanis nyilvanval6an nem maradtak hatastalanok a
Patika tagjaira sem, annak ellenere, hogy a penztarcsoport minden tagja (ket-ket egeszseg- es onkentes
nyugdijpenztar) az egesz idei idoszakra pozitiv eredmenyt mutatott meg novemberben is fel. A szakember szerint ilyen koriilmenyek kozott kerdeses, hogy
a szokasos ev vegi hajra - ami az ad6kedvezmenyek
minel eroteljesebb kihasznalasa miatt szokott indulni
- milyen eredmenyekkel jarhat. Mint hozzatette: az
egeszsegpenztari szamlak "hizlalasa" mindenkeppen
ajanlhat6, hiszen a megtakaritasokat itt sem terheli
kamatad6, a penz konnyebben felhasznalhat6, a
vesztesegektol pedig a likvid befektetesek miatt nem
kell tartani.
Az MKB Banknal mar tapasztaljak, hogy - a kozelmultban inditott forrasgyujto es ad6optimalizal6
kampany hatasara - valamelyest nottek a befizetesek.
Arra szamitanak, hogy az ev vegeig folytat6dik ez a
tendencia. A CIB-nel ugy latjak, hogy az onkentes
nyugdijpenztarnal az ad6-visszaigenyles miatti be-

~ A biztosit6k az ev vegi hajrara igyekeznek uj
konstrukci6kkal piacra lepni. Az OTP Garancia
jelenleg akci6s feltetelekkel (egyhavi dij visszaadasaval) kinalja az iden bevezetett Eur6 Trend
Eletbiztositasat. Az ugyfelek - hangsulyoztak
tobb biztosit6nal is - ugy is optimalizalhatjak
az eletbiztositasuk alapjan igenybe veheto
ad6kedvezmeny merteket, hogy rendkivuli
(eseti) befizetest tesznek a mar meglevo biztositasukhoz, mellyel igenybe tudjak venni a
maximalis ad6kedvezmenyt.

zetesek meg nem kezdodtek el, a penzaramhis itt
Italaban december kozepHol szokott megindulni.
dnten nem eszlelnek novekvo forgalmat a nyugdfjotakarekossagi szamlaknal (nyesz). Aki ad6t akar
isszaigenyelni - hangstilyoztak -, aItalaban var az
tols6 banki munkanapra, hogy a leheto legkesobb
talja a szamlara a penzH. Az Erste Bank leanyvalllatai (Erste Befektetesi 2rt., Erste Nyugdfjpenztar)
yilvanval6an ugyanilyen okb61 csak a jovo heten
iildik ki az ad6optimalizalasr61 sz616 tajekoztat6
:velet az iigyfeleknek. A Budapest Banknal a nyeszllomany jelenleg megkozelfti a 4 milliard forintot,
lpasztalataik szerint jellemzoen az ad6kedvezmeny
zempontjab61 optimalis osszeget helyezik el itt
gyfeleik, am nem ritkak a nagyobb volumenu meglkarftasok sem.
Az OTP-nel arr61 tajekoztattak lapunkat, hogy
lar 2007-ben is a november-december volt a legrosebb idoszak a nyugdfj-elotakarekossagi szamlak
lyitasanal, de ez az erosodes belesimult az egesz
Yes,folyamatosan emelkedo trendbe. 2008-ban edlig hasonl6 folyamatok jatsz6dtak Ie, annyi kiilonbeggel, hogy a szeptemberi, okt6beri szamok enyhe
melkedest mutatnak a mtilt ev azonos idoszakahoz
:epest. A bank szakertoi szerint a nyesz-szamlakon
1helyezett allomanyok jellemzo merete 0,5 milli6
orint) is azt mutatja, hogy a szamlanyitasok celja
egalabb annyira az ongondoskodas, mint az ad6Jptimalizalas.

