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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló T/11621 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 175 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 10 . §-ának (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési
kötelezettséget megállapítani - [az általános tételű államigazgatási eljárási illeték,] a díj és
a bírság kivételével - csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati
rendeletben lehet ."

2. Ezzel összefüggésben a törvényjavaslat 159 . §-a az alábbiak szerint módosul :

Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény[, illetve az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály] melléklete másként nem rendelkezik -
2000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték) .

(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény
melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben
megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000
forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési
eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint .

(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti
kérelem illetéke 15 000 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32 . § rendelkezései az
irányadók."
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Módosító iavaslat



Indokolás

Az Alkotmánybíróság 56/1993 . (X. 28.) határozatában megállapította, hogy „a jogalanyok
államháztartásba való befizetési kötelezettségének kérdéséről általánosságban megállapítható,
hogy az alapvető jogokat és kötelezettségeket érint, ennélfogva szabályozása az Alkotmány 8 .
§ (2) bekezdése, továbbá a Jat. 2 . § b) és c), valamint a 4 . § c) pontjainak értelmében csak
törvényi szinten lehetséges, és e kérdések rendezésére - éppen mivel alapvető jogokról és
kötelezettségekről van szó - felhatalmazás sem adható ."
Mivel az elvonás a jövedelemtulajdonosok magántulajdonának megsértését jelenti,
törvényben kell előírni a fizetési kötelezettség lehetőségét .

Budapest, 2004 . október 11 .

Táliai András
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