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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló T/9635. számú törvényjavaslathoz — az
általam vezetett bizottság nevében — a következő

bizottsági módosító javaslato t
terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 127 . §-ának következő módosítását javaslom:

„127. §
(1)A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szól ó
2003 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 48 . §-ának (15) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(15) Amennyiben a vámhatóság által a fizetési számlával rendelkező adófizetésre
kötelezett személy esetében hatósági átutalással a fizetési számlával nem rendelkez ő
adófizetésre	 kötelezett	 személy esetében munkabérb ől vagy egyéb rendszeres
járandóságból, továbbá a kifizetőtől járó kifizetésből történő letiltással foganatosított
végrehajtási cselekmény nem, vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre,a
vámhatóság_az adófizetésre kötelezett személy= [[]ideértve a jövedéki bírság, a
zárjegyhiány [73 . § (5) bekezdés], az adójegy utáni halasztott fizetési kötelezettség [98 . §
(5) bekezdés] megfizetésére kötelezett személyt is[]] =követelésének, továbbá ingó é s
ingatlan vagyontárgyainak végrehajtása érdekében az adóhatóságot keresi meg .”

(2) A Jöt 66. §-ának (3) bekezdésében a „banki átutalással” szövegrész helyébe
„pénzforgalmi számlásról	 átutalással” szöveg, 106 . §-ának (8) bekezdésében a
„bankszámlájáról” szövegrész helyébe „fizetési számlájáról” szöveg lép .”



2 . A törvényjavaslat 126. §-a (2) bekezdésének következő módosítását javasolom:

„(2) A Vtv. 56. §- [a] ának (1) bekezdése[ének c) pontja] helyébe a következő rendelkezés
lép :
([Ha az esedékes vámösszeget és/vagy a nem közösségi adók és díjak összegét ,
illetve az e törvény 61/A. §-a szerint megállapított vámigazgatási bírságot az előírt
időtartamon belül nem fizették meg, illetve bármely tagállam vámhatósága a
tartozás végrehajtása érdekében megkeresést küld, a vámhatóság az adók módjára
behajtandó köztartozások beszedésére vonatkozó szabályok alkalmazásával
haladéktalanul intézkedik az alábbíak szerint.]
„c) a követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére az állami
adóhatóság adók módjára hajtja be.]
(1) Ha az esedékes vámösszeget és/vagy a nem közösségi adók és díjak összegét, illetve a z
e törvény 61/A. §-a szerint megállapított vámigazgatási bírságot az előírt időtartamon
belül nem fizették meg, illetve bármely tagállam vámhatósága a tartozás végrehajtás a
érdekében megkeresést küld, a vámhatóság az adók módjára behajtandó köztartozáso k
beszedésére vonatkozó szabályok alkalmazásával haladéktalanul intézkedik az alábbia k
szerint:
a) amennyiben a tartozást a vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték
1.teljes egészében fedezi, a vámhatóság azt érvényesíti, vagy
2. teljes összegében nem fedezi, a rendelkezésre álló biztosítékot elszámolja, és a
fennmaradó összeg vonatkozásában, továbbá, ha biztosítékot nyújtani nem kellett,ab)-
pontban meghatározott intézkedéseket megteszi,
b)fizetési számlával rendelkező adós bármely fizetési számlája ellen hatósági átutalás t
nyújt be, vagy fizetési számlával nem rendelkező adós esetében intézkedik a munkabérb ő l
vagy egyéb járandóságból történő letiltás iránt,
c)ha ab)pontban meghatározott végrehajtás nem, vagy aránytalanul hosszú id ő múlva
vezetne eredményre, az adós követelését, továbbá ingó és ingatlan vagyontárgyait kell
vegrehajtas ala vonni . A vamhatosag az mgo es ingatlan vagyontargyak végrehajtás a
érdekében az állami adóhatóságot keresimeg .'

3 . A törvényjavaslat 65. §-a (4) bekezdésének következő módosítását javaslom:

„(4) Hatályát veszti :
a) az illetékekről szóló 1990. évi XQII . törvény (a továbbiakban : Itv.) 74. § (1)
bekezdésében az „ideértve az elektronikus illetékfizetés módját” szövegrész ,
b)a bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht .) 6 . §-a ,

az MNBtv. 26. §-ának (4) bekezdése ,
d) az elektronikus hírközlésrő l szóló 2003 . évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 128. §-
ának (3)- (4) bekezdése ,
e) a postáról szóló 2003 . évi Q . törvény (a továbbiakban : Pt .) 3 . §-ának 17., 22. és 31.
pontja, 39 . §-ának (5) bekezdése, 53 . §-a (1) bekezdésének e) pontja,
[f) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003 . évi CXXVI. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) 56. §-a (1) bekezdésének b) pontja,]
[g)] a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairó l
szóló 2005 . évi C~II. törvény 31 . §-a (4) bekezdésénekg) pontja,



[h)] g1 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII . törvény
(a továbbiakban: Matv .) 61. §-ának (1) bekezdése ,

[i)] 41 pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáró l
szóló 2007. évi CX)O(VI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1 . §-a (4) bekezdésének a)
pontja."

Indokolá s

A Javaslat célja, hogy az eddigi szabályozáshoz hasonlóan a vámhatóság számára továbbr a
is rendelkezésre álljon a végrehajtás lefolytatásának lehet ősége.

Budapest, 2009 . június AQ .
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