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Bizottsági módosító javaslat

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/l 1621 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 170. §-át a következőképpen javasoljuk módosítani :

„170 . § Az Itv . 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § előtt a következő alcímmel
egészül ki :

„A bírósági eljárási illeték megfizetése

74 . § (1) A bírósági eljárási illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell
megfizetni, kivéve ha jogszabály más fizetési módot - ideértve az elektronikus illetékfizetés
módját - is megenged, vagy ha az illeték viseléséről a bíróság az eljárást befejező
határozatában dönt . A 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték az illetékhivatalnál kiszabás
alapfán 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 eredetí iraton igazolja az illetékhivatal ."

Indokolás

A nagy összegű eljárási' illetékek illetékbélyeggel való megfizetése több oldal ragasztásával
történik. Eddig az ügyfelek által is kedvelt volt az a bélyeg- és készpénzkímélő lehetőség,
hogy a nagy összegű eljárási illetéket átutalhatták az illetékbeszedési számlára, az
illetékhivatal igazolást adott ki az illeték megfizetéséről, az illetékfizetési kötelezettség
teljesítéséről .



Az államigazgatási eljárási illeték esetében a törvényjavaslat lehetővé teszi az
illetékhivatalnál kiszabás alapján történő ,'eljárási illetékfizetést, és a bírósági eljárási illetékek
esetében is lehetőség van erre a jelenleg hatályos szabályozás szerint is . Indokolatlan és
érthetetlen, hogy a törvényjavaslat miért veti el ezt a lehetőséget, és miért nem támogatja
azokat a korábban már jogosan megfogalmazódott igényeket, mint például a készpénzkímélő
fizetési módok bevezetése a bírósági eljárásokban és az illetékbélyeg hamisításának
megelőzése .
Mind az ügyfeleknek, mind az illetékhivataloknak kedvező lenne a törvényjavaslat szövegét
kiegészíteni a bírósági eljárási illeték illetékhivataloknál, készpénzzel illetőleg bankkártyával
történő megfizetésének lehetőségével .

Budapest, 2004 . október 26 .
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