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Dr. Szili Katalin asszonynak,
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Otazággydi s Hivatala
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Bizottsági módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
T/I 1621 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 158 . §-a a következők szerint módosuljon :

„158. § (1) Az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól :/

„f) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-
nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem
lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (p1 . [tetőtér
beépítéssel] tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű
új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása . Amennyiben az új
lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik
lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a 21 . § (1) bekezdés szerint megállapított illetékből
nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió
forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a
szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt,"

(2) Az Itv. 26. §-ának (13) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(13) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mentesség, illetve kedvezmény feltételeinek
teljesülését - amennyiben az az adásvételi szerződésből nem állapítható meg - a
vagyonszerzőnek kell az illetékhivatalnál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló
nyilatkozatával igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig ."



2. A törvényjavaslat 159 . §-a akóvetkezők szerint módosuljon :

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

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

(2) Az [első fokú] elsőfokú 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.""

3. A törvényjavaslat 168 . §-a a következők szerint módosuljon :

„168. § Az Itv. 73 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § előtt a következő alcímmel
egészül ki :

„Az államigazgatási eljárási illeték megfizetése

73. § (1) Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az
eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (7) és (8), valamint a (11)
bekezdésekben foglaltak kivételével .

(2) Az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás
illetékét

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy

b) amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával
egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel

kell megfizetni a Magyar Államkincstár illetékbevételi számlája javára, azzal hogy a
házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással az okmányiroda naponta fizeti
meg az említett számla javára .

(3) Az első fokú adóhatóságnál és az első fokú vámhatóságnál (a továbbiakban : adóhatóság)
indított eljárás - ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is - illetékét - a
másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata ellen benyújtott
fellebbezés illetékét az illetékes adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni .
A 73/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási
illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal
hogy az eljárási illetéket a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az adóhatóság
illetékbeszedési számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg . Az így meg nem fizetett
illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be .

(4) Elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás esetén az eljárási illetéket az
eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az eljáró
szerv által az ügyfél rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás



útján kell megfizetni az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló 184/2004 . (VI . 3 .) Korm. rendelet szerint .

(5) Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a)
pontjában szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)
bekezdésben szabályozott esetben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén
szereplő azonosító szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és
a befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró szervvel .

(6) Az eljárási illetéket, ha azt elektronikusan kezdeményezett államigazgatási eljárás esetén
az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az
ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni .

(7) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével a 10 000 forintot meghaladó
eljárási illeték az illetékhivatalnál kiszabás alapján készpénzzel, vagy amennyiben erre
lehetőség van, bankkártyával is megfizethető . Ebben az esetben az illetékköteles iratot ennek
egy másolatával az illetékes illetékhivatalhoz kell benyújtani . Az illeték megfizetését az
eredeti iraton igazolja az illetékhivatal .

(8) A külképviseletnél, illetőleg ennek útján kezdeményezett magyar hatósági eljárás esetén az
eljárás illetékét a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell
megfizetni .

(9) Belföldi székhelyű államigazgatási szerv a külföldi célra kért, tényt bizonyító, adatot
rögzítő vagy egyéb tartalmú iratot az illeték megfizetése nélkül köteles kiállítani és a
fizetendő illeték összegét
a) ha az irat szabályszerű továbbítása külföldre diplomáciai úton történik, az irat

megküldésével egyidejűleg a külügyminiszterrel,
b) minden más esetben - ha jogszabály másként nem rendelkezik - lelet útján az illetékes

illetékhivatallal
közölni. Az ilyen illetékhiány után mulasztási bírság nem szabható ki .

(10) Az (9) bekezdés a) pontjában említett esetben az iratokat a külügyminiszter azzal küldi
meg a külképviseleti szervnek, hogy az illetéket az irat kézbesítése előtt szedje be . Az így
beszedett összeget a konzuli ügyszámra hivatkozással a Konzuli Információs Rendszerben
vagy a konzuli alnaplóban kell elszámolni .

(11) A vagyonszerzési illeték alá eső ügyben az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét a
vagyonszerzési illetékkel együtt kiszabás alapján pénzzel kell megfizetni .

(12) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül a (2) bekezdés a) pontja vagy a (4) bekezdés
szerinti módon fizetett illetéket, akkor a készpénzátutalási megbízás feladóvevényével az
illetékhivatalnál kérheti az illeték visszatérítését . Az illetékhivatal a Magyar Államkincstár
megkeresésével ellenőrzi a visszatérítési igényt, melynek eredményeként az illetéket
visszatéríti vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról . Az adóhatóság
illetékbeszedési számlájára fizetett illeték visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény
[adóvisszatérítésre] adó-vísszatérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni .""



4. A törvényjavaslat 169 . §-a a következők szerint módosuljon :

„169. § Az Itv . a 73. § után a következő 73/A . §-sal és a § előtti alcímmel egészül ki :

„Hiánypótlás

73/A. § (1) Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró
hatóság az eljárás megindításakor, elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73 . § (6)
bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően - postai úton
előterjesztett beadvány esetén postai úton, elektronikus úton kezdeményezett eljárások esetén
elektronikus úton is - az ügyfelet figyelmezteti az illeték megfizetésére azzal, hogy ha

a) a megfizetni elmulasztott illetéket illetékbélyegben kellett leróni, akkor
illetékbélyegben, postai úton történő felhívás esetén [válaszlevelező-lapon] válasz-
levelezőlapon,

b) egyéb fizetési mód esetén átutalással vagy készpénzzel

8 napon belül nem fizeti meg, a 82 . §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie .
A fizetési határidőt a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani . Ha a felhívásra
postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét - e címen 200 forintot
- a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben, egyéb esetben pénzzel kell megfizetni . A
figyelmeztetés megtörténtét, illetőleg a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni, illetőleg
az ügyféllel igazoltatni kell .

(2) Ha az ügyfél az illeték megfizetésének mellőzését kérte, a hatóság döntéséig az (1)
bekezdésben foglalt felhívásnak nincs helye .

(3) Ha az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott határidőben illetékfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az illetékhiányról leletet kell készíteni . A lelet alapján az
illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot az illetékes illetékhivatal írja elő .""

Indokolás
A benyújtott módosító indítvány célja, hogy a szövegben szereplő elírásokat (helyesírási
hibákat) kijavítsa .

Budapest, 2004 . október 26 .
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