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Tiszteit Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése,
valamint 102. § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb költséb etési
befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló TI] 7547. számú törvényjavaslathoz (a

továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A Javaslat 113 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„113 . § Az Art. 147 . §-ának [(3) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép :

„147 . § (1) A nem belföldi illetőségű, illetőleg az ezybefügRően 183 napot
meghaladóan külföldön tartózkodó belföldi illetőségű személy (a továbbiakban együtt :
fizetésre kötelezett személy) adófizetési kötelezettségének, adók módfára behajtandó
tartozásának külföldön történő érvényesítése (beszedése) érdekében szükséges
cselekményt-az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély hatálya alá
tartozó fizetési kötelezettségek kivételével - a pénzügyminiszter által lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertese teszi meg .
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(2) Az (1) bekezdés szerinti cselekmény ellátásáért a pályázat nyertesét a külön
megállapodásban foglaltak szerint fizetendő ellenérték, de legfeljebb a beszedett adó
nyolc százaléka illeti meg .

(3) Az adóhatóság a felettes szerve által alaki szempontból felülvizsgált [, a nem
belfóldi illetőségű személy fizetési kötelezettségét megállapító határozatát (végzését)]
végrehajtható okiratot a pályázat nyerteséhez negyedévenként küldi meg . A [határozat
(végzés)] végrehajtható okirat továbbítását követő változásról az adóhatóság a pályázat
nyertesét haladéktalanul értesíti . Amíg a pályázat nyertese az eljárás
eredménytelenségéről nem értesíti az adóhatóságot, [az adózó] a fizetésre kötelezett
személy belföldi vagyona ellen végrehajtási cselekmény nem foganatosítható .
Amennyiben a pályázat nyertese az eljárás eredményességéről a [határozat (végzés)]
végrehajtható okirat továbbításától számított 6 hónap elteltével nem nyilatkozik, az
adóhatóság a [nem belfóldi illetőségű személy] fizetésre kötelezett ingatlanára
jelzálogjogot jegyeztet be .

(4) Nem szükséges a pályázat nyertesének igénybevétele akkor, ha a fizetésre kötelezett
személy a fizetési kötelezettség érvényesítésekor belföldön tartózkodik és a fizetési
kötelezettség érvényesítésének egyéb akadálya sincsen, továbbá akkor sem, ha a fizetésre
kötelezett személynek e törvény szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező belföldi
meghatalmazottja van.""

INDOKOLÁS

Számos esetben előfordul, hogy az adóhatóságnak huzamosabb ideig külföldön
tartózkodó, például külföldön munkát vállaló személytől kell adótartozást beszednie,
ugyanakkor a magyar adóhatóságok végrehajtási cselekményeket kizárólag a Magyar
Köztáraság területén foganatosíthatnak . A tartozások mielőbbi beszedése érdekében az
Indítvány kiterjeszti a kötelezettség külföldön történő érvényesítésére közbeszerzési
eljárás keretében jogot szerző szervezet (jelenleg a Sigma Rt .) eljárási jogosultságát a 183
napot meghaladóan külföldön tartózkodó belföldi illetőségű személyekre is . Az indítvány
továbbá nem csak az adótartozásokra, hanem valamennyi adók módjára behajtandó
tartozásra nézve lehetővé teszi, hogy azok beszedésében a Sigma Rt . közreműködjön.
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