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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  Az  adóhatóság  által  foganatosítandó
végrehajtási  eljárásokról szóló  T/17782.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

E törvény eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban
az  adóigazgatási  rendtartásról  szóló  [2017.  évi  ...  ]törvény (a  továbbiakban:  Air.)  és  az  adózás
rendjéről szóló [2017. évi ... ]törvény (a továbbiakban: Art.) szabályait kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A végrehajtási  cselekmények  közül  azokat  kell  foganatosítani,  amelyekkel  a  leghatékonyabban
érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének  [figyelembe
vételével ]figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: módosítás



7. §

(1) E törvény alkalmazásában
1.  adó:  az  adó,  a  járulék,  az  illeték,  a  díj,  hozzájárulás,  továbbá  a  központi  költségvetés,  a
Nemzeti  Foglalkoztatási  Alap,  a Nemzeti  Kutatási,  Fejlesztési  és Innovációs Alap,  a Nemzeti
Kulturális  Alap,  az  Egészségbiztosítási  Alap,  valamint  a  Nyugdíjbiztosítási  Alap
[(továbbiakban: Alapok) ]vagy az önkormányzat javára teljesítendő, törvényen alapuló kötelező
befizetés;

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés 6-15. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) E törvény alkalmazásában
6. Európai Uniót megillető hagyományos saját forrásból fennálló követelés: az Európai Unió saját
forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió által a tagsággal nem rendelkező országokkal
folytatott kereskedelemre megállapított vámok, egyéb vámok, valamint a cukorágazat piacának
közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások;
7. fizetési kedvezmény: fizetési könnyítés, illetve mérséklés;
8. fizetési könnyítés: fizetési halasztás, illetve részletfizetés;
9. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt;
10. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti hozzátartozó;
[6. fizetési kedvezmény: fizetési könnyítés, illetve mérséklés;
7. fizetési könnyítés: fizetési halasztás, illetve részletfizetés;
8. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt;
9. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó;
10.  jármű:  közúti  szállító-  vagy  vontató  eszköz,  ideértve  az  önjáró  vagy  vontatott
munkagépet is;]
11.  [jövedelem:  munkabér,  illetmény,  munkadíj,  a  munkaviszonyon,  közfoglalkoztatási
jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati, kormányzati
szolgálati,  állami  szolgálati  és  közalkalmazotti  jogviszonyon,  szolgálati  viszonyon,
társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóság, valamint a munkából eredő egyéb
rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazás, juttatás]jármű: közúti szállító- vagy
vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is;
12.  [költségvetési  támogatás:  az  államháztartásról  szóló  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)
szerinti  támogatás  ]jövedelem:  munkabér,  illetmény,  munkadíj,  a  munkaviszonyon,
közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati  és  [az Art. szerinti azon költségvetési támogatások,
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amelyek  az  Áht.  alapján  nem  minősülnek  támogatásnak]közalkalmazotti  jogviszonyon,
szolgálati  viszonyon,  társadalombiztosítási  jogviszonyon  alapuló  járandóság,  valamint  a
munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazás, juttatás;
13.  [közeli  hozzátartozó:  a  Polgári  Törvénykönyv  ]költségvetési  támogatás:  az
államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)  szerinti  [közeli hozzátartozó]támogatás
és az Art.  szerinti  azon költségvetési  támogatások,  amelyek az Áht.  alapján nem minősülnek
támogatásnak;
14. közeli [lejáratú termék:]hozzátartozó: a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó;

[a) 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó két órájában,
b) több, mint 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó napján,
c) 3 hónapos minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő esetén a minőségmegőrzési
vagy felhasználhatósági idő utolsó két hetében,
d) több, mint 3 hónapos minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő esetén - ide nem
értve  azon  termékeket,  amelyeken  nem  szükséges  a  minőségmegőrzési  vagy
felhasználhatósági  idő  feltüntetése  -  a  minőségmegőrzési  vagy  felhasználhatósági  idő
utolsó négy hetében;]

15. közeli lejáratú termék:
a) 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó két órájában,
b) több mint 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó napján,
c) 3 hónapos minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő esetén a minőségmegőrzési vagy
felhasználhatósági idő utolsó két hetében,
d) több mint 3 hónapos minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő esetén - ide nem értve
azon termékeket, amelyeken nem szükséges a minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő
feltüntetése - a minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő utolsó négy hetében;

[15. Közösséget megillető hagyományos saját forrásból fennálló követelés: a 2014/335/EU,
Euratom tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió által a
tagsággal  nem  rendelkező  országokkal  folytatott  kereskedelemre  megállapított  vámok,
egyéb vámok, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül  nyújtott
hozzájárulások;]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés 17. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) E törvény alkalmazásában
17. nettó tartozás: a tartozások összegének az adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével
csökkentett összege, [melynek]amelynek számítása során túlfizetésként nem vehető figyelembe a
letétként nyilvántartott összeg;
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés 20-23. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) E törvény alkalmazásában
20. saját bevétel: nem az állam közvetlen bevételei között elszámolt bevételek;
[20. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti tanya;]
21.  [tartozás:  esedékességig  meg  nem  fizetett  adó,  vám,  az  általános  közigazgatási
rendtartás alapján végrehajtásra átadott fizetési kötelezettség, adók módjára behajtandó
köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás;]tanya: a mező-
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti tanya
22.  [végrehajtó:]tartozás: az  [adóhatóság  nevében  eljárni  jogosult  kormánytisztviselő,
köztisztviselő vagy pénzügyőr.]esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, vám, az általános
közigazgatási  rendtartás  alapján  végrehajtásra  átadott  fizetési  kötelezettség,  adók  módjára
behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás;
23. végrehajtó: az adóhatóság nevében eljárni jogosult kormánytisztviselő, köztisztviselő vagy
pénzügyőr.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Költségminimumként ingó- és [ingatlan-foglalás]ingatlanfoglalás esetén 5 ezer forint fizetendő.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az állami adó- és vámhatóság által folytatott végrehajtási eljárásban
behajtott összeget – a végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek, és a végrehajtási
költségátalány  elszámolását  követően  –  elsőként  a  természetes  személy  jövedelemadójának
előlegére, a levont jövedelemadóra vagy a kifizető által a természetes személytől levont járulékokra
esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kell elszámolni. A
még fennmaradó összeget elsőként [a Közösséget ]az Európai Uniót megillető hagyományos saját
forrásból  fennálló  követelésre,  ezt  követően  az  egyéb,  az  állami  adó-  és  vámhatóság
alapfeladataihoz  kötötten  nyilvántartott  tartozásokra  az  esedékességük  sorrendjében,  azonos
esedékesség  esetén  a  tartozások  arányában,  az  ezt  követően  fennmaradt  összeget  pedig  az
elkülönített számlán nyilvántartott tartozásokra, több tartozás esetén a tartozások esedékességének
sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kell elszámolni.
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(3) Ha a Vht.  4.  § (1) bekezdés szerinti  összeütközésről az adóhatóság az ingóság árverésének
kitűzését követően szerez tudomást, az árverésből befolyt vételárat elsődlegesen az adóhatóság által
foganatosított  végrehajtással  érintett  összegre  kell  elszámolni  az  (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti
kielégítési  sorrendben.  A bírósági  végrehajtásban  érvényesítendő  követelésre  az  ezt  követően
fennmaradt  összeg  számolható  el.  Az  elszámolásról,  a  bírósági  végrehajtásban  felosztható
összegről,  az  adóhatóság  tájékoztatja  az  eljárásban érintett  bírósági  végrehajtót.  Az  adóhatóság
felosztási  tervben  összesítve,  egy  összegben  szerepelteti  az  adóhatóság  által  foganatosított
végrehajtással  érintett  összeget,  az  árverésből  befolyt  vételárat,  illetve  a  felosztást  követően
fennmaradt  összeget.  A fennmaradt  összeg  elszámolását  –  felosztását  –  a  [Vht-ban]Vht.-ban
rendelkezett kielégítési sorrend alapján a bírósági végrehajtó végzi.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az adóhatóság az adós kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtási eljárást, ha az
adós  a  felfüggesztésre  okot  adó,  méltányolható  körülményt  igazolta,  és  az  adóst  a  végrehajtási
eljárás során korábban e törvény alapján nem sújtották [mulasztási]eljárási bírsággal.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Ha az adóhatóság [jövedelem-letiltást]jövedelemletiltást foganatosított, és a munkáltató, illetve
az  adós  számára  járandóságot,  illetményt,  munkából  eredő  díjazást,  juttatást,  egyéb  összeget
rendszeresen,  időszakonként  visszatérően  folyósító  [szervet]szerv vagy  [személyt]személy (a
továbbiakban  együtt:  munkáltató)  a  végrehajtás  felfüggesztéséről  szóló  végzés  meghozataláig  a
behajtani  kívánt  teljes  összeget  még  nem  utalta  át  az  adóhatóság  részére,  az  adóhatóság  a
[jövedelem-letiltás]jövedelemletiltás alapján  történő  levonás  felfüggesztéséről  tájékoztatja  a
munkáltatót.  A  munkáltatónak  az  általa  a  [jövedelem-letiltás]jövedelemletiltás alapján  a
felfüggesztés kezdő napját követően, a felfüggesztés hatálya alatt levont, de az adóhatóság részére
még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. A munkáltató által a  [jövedelem-
letiltás]jövedelemletiltás alapján  a  felfüggesztés  kezdő  napját  követően,  a  felfüggesztés  hatálya
alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság a tudomására jutásától számított 8 napon
belül visszatéríti az adósnak.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3)  Ha  az  adóhatóság  [jövedelem-letiltást]jövedelemletiltást foganatosított  és  a  munkáltató  a
végrehajtás  szünetelése  kezdő  napjáig  a  behajtani  kívánt  teljes  összeget  még  nem utalta  át  az
adóhatóság részére, az adóhatóság a  [jövedelem-letiltás]jövedelemletiltás alapján történő levonás
felfüggesztéséről  tájékoztatja  a  munkáltatót.  A  munkáltatónak  az  általa  a  [jövedelem-
letiltás]jövedelemletiltás alapján  a  szünetelés  kezdő  napját  követően,  a  szünetelés  hatálya  alatt
levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. A
munkáltató által a [jövedelem-letiltás]jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően,
a  szünetelés  hatálya  alatt  az  adóhatóság  részére  átutalt  összeget  az  adóhatóság  8  napon  belül
visszatéríti az adósnak.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az adó végrehajtásához való jog elévülése az Art. [203. § (4) és (5) bekezdés szerinti ]szerint
az adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodását eredményező bűncselekmények
miatt indult büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig
nyugszik.

(7)  [A polgári  peres  eljárás  kezdő időpontjától  annak jogerős befejezéséig  nyugszik  ]Ha a
gazdálkodó  szervezet,  a  polgári  jogi  társaság  adótartozásának  a  [végrehajtáshoz  való  jog
elévülése, ha az Art. 59. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazását ]tag (részvényes),  vezető
tisztségviselő  által  történő  megfizetésére  kötelezését  meg  kell  előznie  a  korlátlan  felelősség
megállapítása  iránti  polgári  peres  eljárásnak,  a  polgári  peres  eljárás  kezdő  időpontjától  annak
jogerős befejezéséig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A végrehajtási eljárást lefolytató állami adó- és vámhatóság a 10 ezer forintot meghaladó, de a
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt meg nem haladó, kis összegű
követelés  esetében  –  [a  Közösséget  ]az  Európai  Uniót  megillető  hagyományos  saját  forrásból
fennálló  követelés  kivételével  –  az  átvezetésen  kívül  kizárólag  hatósági  átutalási  megbízást  és
[jövedelem-letiltást]jövedelemletiltást foganatosít a behajtás érdekében. Ezek eredménytelensége
esetén  a  tartozást  –  alakszerű  döntés  meghozatala  nélkül  –  ideiglenesen  behajthatatlannak
minősítheti és a tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen
a jogcímen tarthatja nyilván.
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

14. [Mulasztási]Eljárási bírság kiszabása a végrehajtási eljárásban

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1) Az eljárás minden résztvevője, természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy  és
egyéb  szervezet  esetén  500  ezer  forintig  terjedő  [mulasztási]eljárási bírsággal  sújtható,  ha  a
végrehajtási eljárást a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség
megsértésével vagy más módon akadályozza.

(2) Azzal szemben, aki a jogsértést ismételten követi el, a kiszabható  [mulasztási]eljárási bírság
összege természetes személy esetén 500 ezer forintig,  jogi személy  és egyéb szervezet  esetén 1
millió forintig terjedhet.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A végrehajtást foganatosító adóhatóság a benyújtott végrehajtási kifogást az ügy összes iratával
együtt annak beérkezésétől számított 15 napon belül felterjeszti a felettes adóhatósághoz, kivéve, ha
a végrehajtást foganatosító adóhatóság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, amelyről a végrehajtási
kifogás előterjesztőjét tájékoztatja.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Önálló fellebbezésnek van helye
a) az adóhatóság végrehajtási eljárása során e törvény vagy a Vht. alapján hozott,

végzés ellen.
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Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Art. vagy az Air. szabályainak alkalmazásával hozott végzések elleni fellebbezés tekintetében
az Art., illetve az Air. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat:
e)  az  egészségügyi  szolgáltatási  [járulék-kötelezettséget  ]járulékfizetési  kötelezettséget
tartalmazó bejelentés,

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés l) pont
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat:
l)  az  Európai  Unió  és  az  [ENSZ  ]Egyesült  Nemzetek  Szervezete  Biztonsági  Tanácsa  által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot elrendelő végzés,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés p) pont
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat:
p) a büntetés-végrehajtási szervezetet a fogvatartottal –  [illetőleg]illetve a volt fogvatartottal –
szemben megillető követelést tartalmazó megkeresés.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(2) Az állami adó- és vámhatóság 10 ezer forintot meg nem haladó nettó tartozással rendelkező adós
esetében  fizetési  felhívást  küld,  további  végrehajtási  cselekményt  –  kivéve  [a  Közösséget  ]az
Európai  Uniót  megillető  hagyományos  saját  forrásból  fennálló  követelés  tekintetében  –  az
átvezetésen kívül nem foganatosít.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

(1) Ha az adóhatóság az adóst terhelő tartozás és eljárási költség mellett túlfizetést is nyilvántart,
végrehajtási cselekményként az átvezethető túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozásokra –
a 30. § (2)  [bekezdésben]bekezdésében foglalt  értékhatárra figyelem nélkül – elszámolhatja,  és
ezzel egyidejűleg az adóst értesíti.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

(3) A nyilvántartásokat vezető hatóságok és szervezetek, ideértve az elektronikus kapcsolattartásra
köteles pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt és befektetési vállalkozást is, az adóhatóság
megkeresésének 8 napon belül díjmentesen kötelesek eleget tenni.

[(3)  Az  adóhatóság  az  (1)  bekezdésben  megjelölt  eljárása  során  ingófoglalás  céljából
megkeresheti  az  adós  házastársára,  valamint  a  vagyonára  vonatkozó  adatokat  kezelő
hatóságokat, szervezeteket.]

(4)  [A  nyilvántartásokat  vezető  hatóságok  és  szervezetek,  ideértve  az  elektronikus
kapcsolattartásra  köteles  pénzügyi  intézményt,  pénzforgalmi  intézményt  és  befektetési
vállalkozást  is,  az  adóhatóság megkeresésének 8  napon belül  díjmentesen kötelesek eleget
tenni]Az adóhatóságnak a megkeresésében meg kell jelölnie a végrehajtási ügy vagy a végrehajtás
alapjául szolgáló okirat számát.

(5)  Az  [adóhatóságnak  a  megkeresésében  meg  kell  jelölnie  a  végrehajtási  ügy  vagy  ]adó
megfizetésére kötelezett személy kötelezéséhez, továbbá az ideiglenes biztosítási intézkedés és  a
biztosítási  intézkedés  végrehajtására  irányuló  végrehajtás  [alapjául  szolgáló  ]foganatosításához
szükséges, e §-ban meghatározott adatok beszerzése iránt az adóhatóság már a végrehajtható okirat
[számát]kézbesítése előtt intézkedhet.
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[(6) Az adó megfizetésére kötelezett személy kötelezéséhez, továbbá az ideiglenes biztosítási
intézkedés és a biztosítási intézkedés végrehajtására irányuló végrehajtás foganatosításához
szükséges, e §-ban meghatározott adatok beszerzése iránt az adóhatóság már a végrehajtható
okirat kézbesítése előtt intézkedhet.]

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1) Az adóhatóság a (2) bekezdésben foglalt személy által
b)  a  személyazonosságának  igazolására  alkalmas,  bemutatott  hatósági  igazolványa,  és
tartózkodásra  jogosító  okmánya  (a  továbbiakban  együtt:  igazolvány)  nyilvántartási  adatokkal
való egyezőségének és  érvényességének ellenőrzése céljából  megkeresheti  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartást,  a  [járművezetői  engedély-nyilvántartást]járművezetőiengedély-
nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás
(a továbbiakban e §-ban együtt: nyilvántartás) adatait feldolgozó hatóságot.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az ellenőrzéssel érintett, a végrehajtási cselekménynél [jelenlévő]jelen lévő, nem adós személyt
az  adóhatóság  az  ellenőrzés  megkezdése  előtt  tájékoztatja  az  ellenőrzés  céljáról,  módjáról  és
tartalmáról, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

(4)  Ha  az  ellenőrzés  során  az  adóhatóság  azt  állapítja  meg,  hogy  az  igazolvány  elvesztését,
ellopását,  megsemmisülését  bejelentették, és  megtalálásának  vagy  megkerülésének  ténye  nincs
nyilvántartva, az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából az igazolvány
felhasználásának  tényéről  haladéktalanul  értesíti  az  intézkedésének  helye  szerint  illetékes
rendőrkapitányságot  és  az  átvett  igazolványt  részére  megküldi  vagy  átadja.  A  bejelentési
kötelezettség teljesítése nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (5) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az adóhatóság a nyilvántartásból a következő adatokat ellenőrizheti:
f)  az  igazolvány,  valamint  a  személyazonosítóról  és  a  lakcímről  szóló  hatósági  igazolvány
okmányazonosítója és az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tények:
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fb) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés
b) [pontjának]pont ba)-bb) alpontja szerinti tények, és
fc)  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.
évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1)
bekezdés b) és c) pontja szerinti tények.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6)  Az  adóhatóság  az  ügyvédi  tevékenység  [gyakorlása]gyakorlásához való  jogosultságot  az
ügyvédi kamarai nyilvántartásban ellenőrizheti.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az önkormányzati adóhatóság a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja.
Ebben  az  esetben  az  önálló  bírósági  végrehajtó  az  e  törvényben  foglalt  rendelkezések
alkalmazásával  jár  el  azzal  az  eltéréssel,  hogy  illetékességére  a  Vht.  232.  §  (3)-(5)
[bekezdés]bekezdése az  irányadó,  és  alkalmazza  a  Vht.-nak  az  elektronikus  ingó-  és
ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseit is. Az önálló bírósági végrehajtó díjazására a bírósági
végrehajtói díjszabásról szóló [külön jogszabály ]rendelet rendelkezései alkalmazandók.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1) A nem belföldi illetőségű[,] vagy az egybefüggően 183 napot meghaladóan külföldön tartózkodó
belföldi illetőségű személy (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: fizetésre kötelezett személy)
tartozásának külföldön történő érvényesítése  (beszedése)  érdekében szükséges  cselekményt  -  az
Európai Unió tagállamai közötti, valamint nemzetközi egyezményekben szereplő jogsegély hatálya
alá tartozó fizetési kötelezettségek kivételével - az adópolitikáért felelős miniszter által lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertese teszi meg.
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Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az adós személye elleni kényszercselekményt az állami adó- és vámhatóság  [jelenlévő ]jelen
lévő  hivatásos állományú alkalmazottja a Nemzeti  Adó- és Vámhivatalról szóló törvény szerinti
intézkedések foganatosításával akkor alkalmazhat, ha az a végrehajtás eredményes befejezéséhez
szükséges.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: VI. Fejezet címe
Módosítás jellege: módosítás

VI. Fejezet

[Jövedelem-letiltás]Jövedelemletiltás és pénzügyi intézménynél kezelt összegekre vezetett
végrehajtás

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) A [jövedelem-letiltás]jövedelemletiltás és a pénzügyi intézménynél kezelt összegekre vezetett
végrehajtás alkalmazásának nem előfeltétele a helyszíni eljárás lefolytatása.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) Az adóhatóság a lefoglalt ingóságot értékesítés céljából a foglalást követően haladéktalanul – az
adós  költségén  –  elszállíthatja, és  a  nyertes  árverési  vevőnek  történő  átadásig,  foglalás  alóli
feloldásig vagy értékesíthetetlen ingóság esetében az adósnak történő visszaadásig, illetve karitatív
célú  hasznosításáig,  vagy  hulladékként  történő  megsemmisítésig  megőrzi.  Az  ingóság
elszállításának nem feltétele a Vht. szerinti zár alá vétel feltételeinek fennállása.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(3)  Ha a  lefoglalt  járművet  az  adós  az  adóhatóság felhívására  nem adja  át,  [illetve]és az  adós
lakóhelyén (tartózkodási helyén) vagy székhelyén, telephelyén, fióktelepén az nem fellelhető, az
adóhatóság  [végzéssel tárgykörözést rendelhet el. Az adóhatóság által elrendelt tárgykörözés
kapcsán  intézkedést  foganatosító  rendőri  szerv  a  megtett  intézkedésről,  illetve  annak
eredményéről az adóhatóságot soron kívül értesíti]az ismeretlen helyen lévő gépjármű feltalálási
helyének megállapítása érdekében végzéssel tárgykörözést rendelhet el.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Ha  a  Vht.  110.  §  (1)  bekezdése  szerinti  harmadik  személy  az  [általános  forgalmi  adó
összesítő ]általánosforgalmiadó-összesítő  jelentés benyújtására kötelezett,  nyilatkozata  szerint  az
adóstól számlát befogadó adóalany, aki az állami adó- és vámhatóságnak a Vht.  111. §-a  alapján
megküldött nyilatkozatában a követelést vagy annak egy részét annak teljesítése miatt nem ismeri
el, köteles a követelés létrejöttét, illetve megszűnését az állami adó- és vámhatóság részére hitelt
érdemlően igazolni.

(4) Ha az [általános forgalmi adó összesítő ]általánosforgalmiadó-összesítő jelentés benyújtására
kötelezett  adóalany a  (3)  bekezdés  szerinti  kötelezettségét  nem teljesíti  vagy a Vht.  által  előírt
nyilatkozattételt elmulasztja, az adóhatóság az adó megfizetésére kötelezettre irányadó szabályok
szerint kötelezheti őt a követelés összege erejéig a tartozás megfizetésére.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A zálogjogosult bekapcsolódását engedélyező végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság a
végzést azzal küldi meg az adóhatóságnak, hogy a zálogjoggal terhelt vagyontárggyal kapcsolatos,
[végrehajtási  iratokat ]az adóhatóság követelését  tartalmazó hátraléki  kimutatást  küldje  meg a
bíróságnak,  amely  továbbítja  azt  a  végrehajtást  foganatosító  végrehajtónak.[  E  szakasz
alkalmazásában végrehajtási irat az adóhatóság követelését tartalmazó hátraléki kimutatás.]

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Lakottan kell árverezni az ingatlant,
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d) ha abban az adós [egyenesági ]egyenes ági felmenője lakik, és lakóhelye a végrehajtási eljárás
megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint az ingatlan tulajdonjogát az adós tőle
ingyenesen szerezte.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

(1)  Az  adóhatóság  a  végrehajtási  jog  bejegyzéséről  szóló  határozat  véglegessé  válásáról  való
tudomásszerzését  követő  15.  nap  eltelte  után  haladéktalanul  tájékoztatja  az  ingatlanon  fennálló
[jelzálogjog]zálogjog jogosultját  arról,  hogy  bekapcsolódási  kérelmét  15  munkanapon  belül
küldheti meg az illetékes adóhatóság részére.

(2) Az adóhatóság  [jelzálogjoggal]zálogjoggal terhelt  ingatlan becsértékének megállapítása iránt
abban  az  esetben  intézkedik,  ha  a  [jelzálogjogosult]zálogjogosult bekapcsolódásra  irányuló
kérelmét  a  megadott  határidőn  belül  nem küldi  meg  az  adóhatóság  részére, vagy  a  bíróság  a
zálogjogosult kérelmét jogerősen elutasította és az ingatlanra vezetett végrehajtás felfüggesztését
megszüntette.

(3) [Az]A 49. § rendelkezései a [jelzálogjoggal]zálogjoggal terhelt ingatlanok lefoglalása esetén is
alkalmazandóak.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57. §

(1) A végrehajtás során lefoglalt vagyontárgyakat (ingóságot, ingatlant)
b) hagyományos árverésen (a továbbiakban: árverés),[ vagy]
c) árverésen kívüli eladással, [illetve]vagy

kell értékesíteni.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés c) és d)  [pontjai]pontja alkalmazhatóságának
hiányában a lefoglalt vagyontárgyakat elektronikus árverésen értékesíti.
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Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az állami adó- és vámhatóság árverésen értékesíti
c) az [élőállatot]élő állatot,

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  önkormányzati  adóhatóság  a  (2)  és  (3)  bekezdésben  foglalt  szabályokat  akkor  köteles
alkalmazni,  ha  az  elektronikus  árveréshez  szükséges  informatikai  feltételek  adottak.  Ellenkező
esetben a lefoglalt vagyontárgyakat az (1) bekezdés c) és d)  [pontjai]pontja alkalmazhatóságának
hiányában árverésen értékesíti.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

(1) A lefoglalt ingatlant csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés egyéb végrehajtási cselekmény
foganatosítása útján nem[,] vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva térülne meg.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az árverést a következő helyeken lehet megtartani:
b) a községi, városi, fővárosi kerületi, illetve a [fővárosi önkormányzat]Fővárosi Önkormányzat
épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője, főjegyzője által kijelölt egyéb helyiségben,
ha a végrehajtást az önkormányzati adóhatóság folytatja,

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás
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60. §

Az árverést a következő helyeken lehet megtartani:
d) [a foglalás ]az ingóság lefoglalásának helyén,

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

62. §

Az árverési hirdetményt – az Air. [79. §-ában foglaltakra]kézbesítésre vonatkozó rendelkezéseire
figyelemmel – kézbesíteni kell:

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az árverés során az adóhatóság az árverezőkkel közli [az ingóság becsértékét (kikiáltási ár)]a
kikiáltási  árat,  amely megegyezik az ingóság becsértékével, és felhívja az árverezőket ajánlatuk
megtételére.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  Az  árverési  vevő  nyertességének  a  (6)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  kikiáltását  követően
azonnal köteles a teljes vételárat készpénzben megfizetni, vagy ha arra a helyszínen lehetőség van,
[készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) ]bankkártyával teljesíteni.

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1) Az árverésről a végrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít, és ebben - a 8. §-ban foglaltakon túl -
feltünteti

d) az adós, a [jelenlevő ]jelen levő más érdekelt esetleges kérelmét, észrevételét,
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Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A végrehajtó  a  természetes  személy  árverési  vevő  lakóhelyét,  illetve  személyazonosításra
szolgáló  okmányának  számát  feljegyzi,  és  a  feljegyzést  zárt  borítékban  helyezi  el,  arról  csak
bíróság,  a  [büntető ügyben ]büntetőügyben  eljáró és az ingóságot  nyilvántartó hatóság részére
adhat felvilágosítást.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6)  Az  árverési  jegyzőkönyv  másolatát  vízi  vagy  légi  jármű  esetén  –  az  Air.  [79.  §-ban
foglaltakra]kézbesítésre  vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel  – meg kell  küldeni  a  járművet
nyilvántartó hatóságnak. Az árverési vevőnek, az adósnak, megkeresésre folyó végrehajtás esetén a
behajtást kérőnek, illetve a behajtást kérő hatóságnak az árverési jegyzőkönyv másolatát abban az
esetben kell megküldeni, ha nem volt jelen az árverésen, [illetve]vagy az árverési jegyzőkönyvet az
árverés befejeztével nem vette át, vagy az átvételt az aláírásával nem nyugtázta.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. §
Módosítás jellege: módosítás

68. §

(1) Az első árverésen el nem adott ingóságot második  [(és további) ]és ezt követő  árverésen kell
értékesíteni.  Technológiai  vagy  termelési,  szolgáltatási  egységet  képező  ingóságok  értékesítése
esetén az egység részeinek egyenkénti értékesítését kell első árverésnek tekinteni.

(2) Az adóhatóság a második [(és további) ]és ezt követő árverést az előző árveréstől, illetve ha az
árverést  végrehajtási  kifogással  támadták  meg,  ennek végleges  elbírálásától  számított  60 napon
belüli időpontra tűzi ki.

(3) Nem kell megtartani a második  [(és további) ]és ezt követő  árverést, ha az árverési vevő az
árverés megkezdése előtt a vételárat megfizette (vagy átutalta és az arról szóló terhelési értesítőt az
adóhatóságnak bemutatta vagy a másolatát átadta), továbbá a második árverés kitűzésével felmerült
költséget megtérítette.

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

70. §

(1) Nem lehet lefoglalni azokat a romlandó dolgokat, [melyeknek]amelyeknek a fogyaszthatósági,
[minőség megőrzési ]minőség-megőrzési vagy felhasználhatósági ideje lejárt.

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha az adós ezt kifejezetten kéri, és kijelöli a vevőt, az adóhatóság a romlandó dolgot árverésen
kívül, [árverés]árverési vétel hatályával becsértéken értékesíti, azzal, hogy ehhez a behajtást kérő,
illetve  a  behajtást  kérő  hatóság  hozzájárulása  nem  szükséges.  Az  értékesítésre  a  foglalási
jegyzőkönyv  lezárását  követően,  az  adós  1  órán  belül  tett  nyilatkozata  alapján  van  lehetőség,
[mely]amely határidő jogvesztő hatályú. Az adós a rendelkezésére álló határidőn belül a kijelölésről
lemondó nyilatkozatot tehet, [mely]amely nyilatkozat nem vonható vissza.

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A dolog (5) bekezdés szerinti értékesítéséről az állami adó- és vámhatóság értesíteni köteles
azokat  a  kereskedőket,  akik  előzetesen  regisztráltak  az  állami  adó-  és  vámhatóság által  kezelt,
romlandó  dolgok  forgalmazásával  foglalkozó  kereskedők  adatait  tartalmazó  adatbázisba, és
vállalják, hogy a végrehajtó által meghatározott időpontig az árverés helyszínén megjelennek. A
megjelenési kötelezettségre vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (8) és (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A (6) bekezdés szerinti kereskedő és a jelenlévő érvényes ajánlatot legalább a becsérték 35%-át
elérő összegben tehet.  A  [megvételre ajánlott  ]dolgot  az  [veszi]szerzi meg,  aki  a  legmagasabb
összegű érvényes ajánlatot tette, azonos vételi ajánlat esetén pedig az, aki az ajánlatát korábban
tette. Az árverés nyertese köteles a vételárat haladéktalanul készpénzben megfizetni, vagy ha az
árverés  helyszínén  ennek  [lehetőség]lehetősége biztosított,  [jogszabályban  meghatározott,  az
elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül POS terminál útján
végrehajtott,  készpénz-helyettesítő  fizetési  eszközzel  történő  fizetéssel  ]bankkártyával  is
teljesítheti. Ha az árverési vevő a vételárat nem fizeti meg, az adóhatóság a 103. § szerint jár el. A
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határozat a végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat.

(9)  Ha  a  (4)  és  (5)  bekezdés  alapján  a  romlandó  dolog  értékesítésére  nincs  mód,  vagy  az
eredménytelen maradt,  az  állami adó-  és  [vámhatóság– ]vámhatóság –  a  lefoglalt  vagyontárgy
őrzésének biztosítása mellett – intézkedhet az Elektronikus Árverési Felületen [(továbbiakban: ](a
továbbiakban: EÁF) történő gyorsított értékesítés iránt. Az árverés a hirdetmény közzétételével egy
időben indul és a közzétételtől számított 24 órán át tart.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11) Az elektronikus árverés nyertesét az árverést  lebonyolító adóhatóság e tényről elektronikus
úton, az elektronikus árverés lezárását követően haladéktalanul értesíti.  Az elektronikus értesítés
tartalmazza, hogy a nyertes az értesítést követő 1 munkanapon belül köteles az árverést lebonyolító
adóhatóságnál  megjelenni,  a  vételárat  készpénzben  megfizetni,  vagy  igazolni,  hogy a  vételárat
átutalási megbízás, vagy postai  [készpénz átutalási ]készpénzátutalási  megbízás útján megfizette,
és a megvásárolt romlandó dolgot elszállítani.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. §
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az  árverést  [az]a 60.  §  a),  b)  és  f)  pontjában  meghatározott  helyszíneken  vagy  az  ingatlan
fekvésének helyén lehet megtartani.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

73. §

Az árverést az adóhatóság árverési hirdetménnyel tűzi ki és ebben a 61. § a), b), d) és e) pontjában
foglaltakon túl feltünteti

a)  az  ingatlan-nyilvántartási  adatokat,  ideértve  az  ingatlan  fekvésének  helyét,  művelési  ágát,
helyrajzi számát, tulajdonosának megnevezését, a Vht. 137. § (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti
terheket,  továbbá  a  földhasználati  nyilvántartásba  bejegyzett  földhasználat  jogcímét  és
időtartamát,
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Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

74. §

Az  árverési  hirdetményt  az  Air.  [79.  §-ban  foglaltakra]kézbesítésre  vonatkozó  rendelkezéseire
figyelemmel a 62. § [a)]a)-b) pontjában felsorolt személy mellett kézbesíteni kell

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80. §

(1) Az árverési vevőnek a [vételár különbözetet ]vételár-különbözetet az árveréstől – ha pedig az
árverést  végrehajtási  kifogással támadták meg, annak véglegessé vált  elbírálásától – számított  8
napon belül kell megfizetnie a végrehajtói számlára. Ha ezt elmulasztja, a letett előleget elveszíti.

(2) Az adóhatóság a  [vételár különbözet ]vételár-különbözet  megfizetésére végzésben legfeljebb
60  napig  terjedő  halasztást  engedélyezhet,  ha  a  vételár  nagyobb  összege[,] vagy  más  fontos
körülmény ezt indokolttá teszi.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §

(1) Az árverésről a végrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít, és ebben – a 67. § (1) [bekezdés a)-f)
pontjaiban  ]bekezdésében  foglaltakon  túlmenően  –  feltünteti  az  elárverezett  ingatlannak  az
ingatlan-nyilvántartási  adatait,  lakóingatlan  esetén  a  lakott  vagy beköltözhető  állapotban  történt
értékesítést, a kikiáltási árat, azt, hogy a legalacsonyabb érvényes vételi ajánlat megállapítása mely
szabályok szerint történt, az árverési vételárat, továbbá az árverési vevő nevét, személyazonosító
adatait, lakóhelyét, székhelyét. A 67. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat ingatlanárverés esetében
is alkalmazni kell.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

20



(3) Ha az árverési vevő a [vételár különbözetet ]vételár-különbözetet megfizette, és az árveréstől
számított 30 nap eltelt, illetve ha az árverést végrehajtási kifogással támadták meg, ennek végleges
elbírálását követően a végrehajtó az árverési jegyzőkönyv másolatát hivatalos iratként megküldi

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. §
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Ha a lakóingatlan értékesítése céljából megtartott első két árverés sikertelen volt, a harmadik, és
további árveréseken a lakóingatlan vételára a kikiáltási ár [50 %-ig ]50%-áig szállítható le.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

90. §

(1)  Elektronikus  ingóárverésnél  a  65.  §  (1)  és  (2)  [bekezdés]bekezdése nem alkalmazandó,  az
ingóságok értékesítésének sorrendjét az adóhatóság határozza meg.

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ha az árverés nyertese[,] vagy a nyertes nemfizetése folytán helyébe lépő érvényes ajánlatot
tevő a vételár megfizetését elmulasztja, helyébe az utána következő legmagasabb összegű érvényes
ajánlatot tevő lép. Ebben az esetben a nyertes helyébe lépő ajánlattevő saját ajánlata összegének
mint  vételárnak,  a  fizetést  elmulasztó  nyertes,  illetve  a  helyébe  lépő és  nem fizető  ajánlattevő
vételár-különbözet címén, saját ajánlata és az utána következő legmagasabb összegű ajánlat összege
közötti  különbözet  megfizetésére  köteles.  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  fizetést  elmulasztó
árverezőt a vételár-különbözet megfizetésére a 103. § szerint kötelezi. Ha az árverésen egy árverező
vett részt, az árverezőt az általa felajánlott vételár megfizetésére kell kötelezni. Ebben az esetben az
ingóság  tulajdonjogát  az  árverési  vevő  csak  akkor  szerezheti  meg,  ha  a  vételárat  legkésőbb  a
fizetésre kötelező határozatban foglalt teljesítési határidő leteltét megelőzően megfizeti. Az árverési
vevő fizetési kötelezettségét megállapító határozat a végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat. A
különbözet a végrehajtás során befolyt összeget növeli, a tartozást meghaladó részt a végrehajtási
költséggel azonos módon kell elszámolni.

(4) Ha az árverés nyertese a vételárat azonosítható módon megfizette, de az ingóságot legkésőbb az
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elektronikus értesítést követő 15 napig nem vette át, az állami adó- és vámhatóság az ingóságot a
[Polgári  Törvénykönyv ]Ptk.  jogalap  nélküli  birtoklásra  vonatkozó  szabályai  szerint  90  napig
megőrzi,  és  erről,  valamint  az  ingóság  átvételére  vonatkozó  információkról  és  az  átvétel
elmulasztásának jogkövetkezményeiről az árverés nyertesét értesíti. A jogalap nélküli birtoklással
kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére az állami adó- és vámhatóság határozatban kötelezi
az  árverés  nyertesét.  A határidő  lejártát  követően  az  ingóságot  az  állami  adó-  és  vámhatóság
értékesítheti,  [illetve]vagy megsemmisítheti.  Az értékesítésből  befolyt  összeg az  állami  adó-  és
vámhatóságot illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Ingatlanra  a  becsérték  65%-át,  lakóingatlan  esetén  a  becsérték  75%-át  elérő[,] vagy  azt
meghaladó összegű ajánlat tehető. Az árverés lezárásakor a legmagasabb összegű megtett ajánlat
minősül nyertes ajánlatnak.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az árverés nyertesének a [vételár különbözetet ]vételár-különbözetet az árveréstől – ha pedig
az árverést végrehajtási kifogással támadták meg, annak véglegessé vált elbírálásától – számított 8
napon belül átutalás útján kell megfizetnie a végrehajtói számlára. Az adó- és vámhatóság a vételár
megfizetésére végzéssel 60 napig terjedő halasztást adhat, ha azt a vételár nagyobb összege vagy
más fontos körülmény indokolttá teszi.

(7) Ha az elektronikus [ingatlan-árverés]ingatlanárverés nyertese a vételárat határidőben, halasztás
engedélyezése esetén a meghosszabbított  határidő lejártáig nem fizeti  meg,  a befizetett  előleget
elveszíti. Az ingatlan második, és további elektronikus árverésein a fizetést elmulasztó nyertes nem
árverezhet. Ha az ingatlant az újabb árverésen alacsonyabb áron adták el, mint amennyi a fizetést
elmulasztó árverési vevő ajánlata volt, a fizetést elmulasztó árverési vevő vételár-különbözet címén
köteles  saját  ajánlata  és  az  alacsonyabb  összegű  vételár  közötti  különbözetet  megfizetni.  A
megtérítendő összegbe az elvesztett előleget be kell számítani. A vételár-különbözet megfizetésére
az állami adó- és vámhatóság a fizetést elmulasztó vevőt a 103. § szerinti határozattal kötelezi. A
fizetést  elmulasztó  árverési  vevő  fizetési  kötelezettségét  megállapító  határozat  a  végrehajtási
eljárásban végrehajtható okirat. A különbözet a végrehajtás során befolyt összeget növeli, a tartozást
meghaladó részt a végrehajtási költséggel azonos módon kell elszámolni.

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § (7) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(7) Az adóhatóság a követelés biztosítása érdekében felhívja az adóst megillető összeget kezelő
pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a biztosítandó összeget a számláról sem az adós, sem más javára ne
fizesse ki, ha pedig a számla egyenlege nem éri el a biztosítandó összeget, a jövőbeni befizetések
tekintetében is hasonlóan járjon el (a továbbiakban: zárolás iránti végrehajtói felhívás). A zárolás
iránti adóhatósági felhívás teljesítéséből adódó intézkedéseket a pénzforgalmi szolgáltató köteles
haladéktalanul megkezdeni és a fizetési megbízásokat a [pénzforgalomról szóló ]Magyar Nemzeti
Bank  [Elnökének  ]elnökének  a  pénzforgalomról  szóló  rendeletében  meghatározott  határidők
szerint teljesíteni. A zárolás iránti végrehajtói felhívás teljesítése - a hatósági átutalás és az átutalási
végzés  kivételével  -  megelőzi  az  egyéb  fizetési  megbízások  teljesítését,  a  hatósági  átutalási
megbízással, átutalási végzéssel és zárolás iránti másik adóhatósági felhívással való viszonyában
pedig a teljesítés sorrendjét  a pénzforgalmi szolgáltató általi átvétel  időpontja határozza meg. A
pénzügyi  fedezet hiánya miatt  részben vagy egészben nem teljesíthető zárolás iránti  végrehajtói
felhívást a pénzforgalmi szolgáltató a [pénzforgalomról szóló ]Magyar Nemzeti Bank [Elnökének
rendeletének ]elnökének a pénzforgalomról szóló rendelete  rendelkezései szerint sorba állítja  a
teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig.

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás

103. §

Az adóhatóság a 112. § szerinti jutalék megfizetésére a behajtást kérőt, a 65. § (9) bekezdés, a 70. §
(8) bekezdés, a 82. § (5) bekezdés, a 90. § (3) bekezdés, illetve a 91. § (7) bekezdés szerinti vételár-
különbözet megfizetésére az árverési vevőt, a 90. § (4) bekezdés és a 113. § (3) bekezdés szerinti
költség  megfizetésére  az  árverés  nyertesét,  illetve  a  behajtást  kérőt,  valamint  [az]a 48.  §  (4)
bekezdés szerinti adótartozás megfizetésére a harmadik személy kötelezettet határozattal kötelezi.

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. §
Módosítás jellege: módosítás

104. §

Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása során az I-XI. [fejezet]Fejezet rendelkezéseit a
jelen [címben]alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. §
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Módosítás jellege: módosítás

107. §

Az állami  adó-  és  vámhatóság 200 ezer  forintot  nem meghaladó  tartozás  esetén  -  a  30.  §  (1)
bekezdése és a 32. § szerinti intézkedéseken túl - kizárólag hatósági átutalási megbízást,  illetve
[jövedelem-letiltást]jövedelemletiltást foganatosít  a  tartozás  behajtása  érdekében,  ezek
eredménytelensége esetén pedig a 113. § (3)  [bekezdés]bekezdése szerint jár el.  Ha a 200 ezer
forintot  nem  meghaladó  tartozás  mellett  az  adóst  adótartozás  is  terheli,  az  állami  adó-  és
vámhatóság egyéb végrehajtási cselekményeket is foganatosíthat. Ha az eljárás során a jelzálogjog
bejegyzését követően egyéb végrehajtási cselekmény foganatosításától eredmény nem várható, az
adóhatóság a jelzálogjog fenntartása mellett a 113. § (3) [bekezdésben]bekezdésében írtak szerint
jár el.

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A behajtást kérő kezdeményezésére az adóhatóság a végrehajtási eljárást felfüggeszti, illetve – a
fennálló  végrehajtási  költségek  kiegyenlítése  esetén  –  megszünteti.  Ha  a  behajtást  kérő  a
felfüggesztett  behajtási  eljárás  folytatását  (felfüggesztés  megszüntetését)  a  felfüggesztéstől
számított 6 hónapon belül nem kezdeményezi, az adóhatóság a behajtási eljárást megszünteti. A
megszüntetett behajtási eljárás alapjául szolgáló tartozás behajtásának ismételt kezdeményezésére a
113. § (2) [bekezdésben]bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az adóhatóság a végrehajtás eredménytelenségéről és az eljárás megszüntetéséről a behajtást
kérőt  tájékoztatja.  A végrehajtás  során  felmerült  ki  nem  egyenlített  költségeket  az  adóhatóság
állapítja meg, [melyet]amelyet – a 121. §-ban foglalt kivétellel – az adóhatóság és a behajtást kérők
követelésarányosan viselnek.  Az adóhatóság az  értesítésben a  költség  megfizetésére  a  behajtást
kérőt felszólítja, ennek eredménytelensége esetén – a behajtást kérőt terhelő, 2 ezer forintot elérő
költségtartozás esetén – végzéssel kötelezi a behajtást kérőt a költségek megfizetésére. A végzés a
végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat.

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. §
Módosítás jellege: módosítás
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114. §

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való
jog elévülésére a 12. [címben]alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

118. §

(1) Ha a természetes személy hallgatói [hitel-törlesztési]hiteltörlesztési kötelezettségének nem tesz
eleget,  tartozását  a  Diákhitel  Központ Zrt.  által  a hallgatói  hitelrendszerről szóló jogszabályban
meghatározottak  szerint  engedményezésre  került  követelés  tekintetében  az  ott  meghatározott
szervezet  (a  továbbiakban  e  §  alkalmazásában:  Szervezet)  elektronikusan,  elektronikus
adathordozón  vagy más  módon  megküldött  megkeresésére  az  állami  adó-  és  vámhatóság  adók
módjára  hajtja  be.  A behajtás  iránti  megkereséshez  a  Szervezet  a  hallgatói  hitel  törlesztésére
kötelezett  természetes  személy  részére  igazoltan  kézbesített  fizetési  felszólítás  egy  példányát
köteles csatolni.

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A hallgatói  [hitel-tartozás]hiteltartozás behajtása  kapcsán  benyújtott  fizetési  kedvezmények
során a 110. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. §
Módosítás jellege: módosítás

(3) E kötelezettségek végrehajtása során – a behajtást kérő hatóság részben vagy egészben saját
bevételét  képező kötelezettségek kivételével  –  az adóhatóság a  108.  §-ban foglaltaktól  eltérően
késedelmi  pótlékot  számít  fel,  azokkal  összefüggésben  felszámolási  eljárást  kezdeményez,  a
folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, adósságrendezési eljárásban
e  kötelezettségeket  hitelezői  igényként  bejelenti,  gyakorolja  a  [nyilvántartásba  vételi
díjat]hitelezőket  megillető  jogokat, megfizeti a  nyilvántartásba-vételi  díjat,  a  követeléseket
behajthatatlanként nyilvántarthatja, a végrehajtásukhoz való jog elévülését megállapítja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt fizetési kötelezettség után – a visszakövetelt álláskeresési, szociális és
gyermekvédelmi  ellátások,  valamint  a  közfoglalkoztatott  részére  megállapított  költségtérítés
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kivételével – az állami adó- és vámhatóság a megkeresés napjától a behajtás napjáig késedelmi
pótlékot számít fel,  [melyet]amelyet az adóstól történő behajtását követően a megkereső hatóság
által  a  megkeresésben  megjelölt  számlára  utal  át  és  a  pótlék  felszámításáról  a  behajtást  kérő
hatóságot  a  felszámítástól  számított  8  napon  belül  értesíti.  A késedelmi  pótlék  után  késedelmi
pótlékot felszámítani nem lehet.

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A végrehajtási eljárás elrendelését követően a behajtást  kérő hatóság részben vagy egészben
saját  bevételét  képező kötelezettségek, valamint  a  külföldön jogalap  nélkül  felvett  álláskeresési
ellátások behajtására irányuló tagállami megkeresés vonatkozásában benyújtott fizetési kedvezmény
iránti kérelem elbírálása során az állami adó- és vámhatóság a 110. § alkalmazásával jár el.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. §
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az állami  adó-  és  vámhatóság – a  (3)  bekezdés  szerinti  eljárási  bírság  kilátásba helyezése
mellett – felhívja az adóst a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére, továbbá tájékoztatja a
teljesítés elmaradásának következményeiről.

(3)  Az  önkéntes  teljesítés  elmaradása  esetén  az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  meghatározott
cselekmény végrehajtása érdekében az adóssal szemben a 22. § alkalmazásával  eljárási  bírságot
szabhat ki.

(4) Ha az adós jogi személy vagy egyéb szervezet, a (3) bekezdésben említett eljárási bírságot mind
a  jogi  személlyel  vagy egyéb  szervezettel  szemben,  mind  a  vezető  tisztségviselőjével  szemben
egyidejűleg ki lehet szabni.

(5) Ha az adós az eljárási bírságot kiszabó végzésben megállapított határidő alatt sem teljesítette a
kötelezettségét, az eljárási bírság egy alkalommal ismételten kiszabható.

[(5) Ha az adós jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  a bírságot mind a szervezet
vezető tisztségviselőjével szemben, mind az intézkedésre köteles tagjával szemben egyidejűleg
ki lehet szabni.]

(6)  [Ha az adós ]Az állami adó- és vámhatóság  a  [bírságot kiszabó végzésben megállapított
határidő  alatt  sem  teljesítette  a  kötelezettségét,  a  bírság  egy  alkalommal  ismételten
kiszabható.]meghatározott  cselekményt  az  adós  költségére  és  veszélyére  –  akár  hivatásos
állományú tagjának intézkedésével vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával – elvégzi, ha
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a)  az  adós  az  ismételten  kiszabott  eljárási  bírság  ellenére  sem  teljesítette  a  meghatározott
cselekményt, vagy
b) a meghatározott cselekmény végrehajtása nem tűr halasztást.

[(7)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  meghatározott  cselekményt  az  adós  költségére  és
veszélyére  –  akár  hivatásos  állományú  tagjának  intézkedésével  vagy  kényszerítő  eszköz
alkalmazásával – elvégzi, ha

a)  az  adós  az  ismételten  kiszabott  bírság  ellenére  sem  teljesítette  a  meghatározott
cselekményt, vagy
b) a meghatározott cselekmény végrehajtása nem tűr halasztást.]

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

123. §

(1) Ha a 122. § [(7)](6) bekezdés szerinti végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy
eszköz szükséges, amellyel a végrehajtást foganatosító adóhatóság nem rendelkezik, az állami adó-
és  vámhatóság  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  szabályai  alapján  [jár  el]választja  ki  a
közreműködő szervezetet.

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A [122. § (7) ](2) bekezdés szerinti [végzést]esetben az ajánlattétel érdekében az állami adó- és
vámhatóság [megküldi ]az ajánlattételre [kijelöltek részére azzal]kijelölteket megkeresi, hogy 30
napon belül adjanak árajánlatot a közreműködés díjára, [mely]amely minden járulékos költséget is
magába foglal. Az ajánlatban fel kell tüntetni a közreműködés jellegét, helyét és időpontját.

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

(1) A 122. §  [(7)](6) bekezdés szerinti eljárás elvégzéséről a végrehajtást foganatosító adóhatóság
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld a behajtást kérő hatóság részére, egyúttal tájékoztatja az
eljárás megszüntetéséről.
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Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. §
Módosítás jellege: módosítás

125. §

A 122.  §  [(7)](6) bekezdés  szerinti  végrehajtás  során  az  állami  adó-  és  vámhatóság  hivatásos
állományú  alkalmazottai  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatalról  szóló  törvény szerinti  intézkedések
megtételére jogosultak.

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) [E törvény ]A 29. § (1) bekezdés i)-p) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1., 12., 47., 52., 61. A javaslat az adózás rendjéről szóló törvény és az adóigazgatási rendtartásról
szóló törvény egyes rendelkezéseire történő merev hivatkozás kivezetése érdekében pontosítja a
szabályozást.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1., 12., 47., 52., 61.

2. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. A módosítás kiegészíti az értelmező rendelkezéseket a saját bevétel fogalmával. A törvényjavaslat
használja  a  saját  bevétel  kifejezést  anélkül,  hogy  megmagyarázná  azt,  azonban  visszajelzések
alapján  a  jogalkalmazók  között  félreértésekre  adhat  okot,  ha  a  fogalom  nincs  egyértelműen
meghatározva.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.
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8. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.

9., 14-15., 81. A javaslat az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat általi elnevezéshez
igazítja  az  eljárás  akadályozása  miatt  kiszabható  bírság  elnevezését,  tekintettel  arra,  hogy  az
adóigazgatási  rendtartásról  szóló  törvényjavaslat  a  mulasztási  bírság  kiszabása  helyett  eljárási
bírság kiszabását teszi lehetővé ezen esetekben. A pontosítás célja az adóigazgatási rendtartásról
szóló törvényjavaslat és a jelen törvényjavaslat közötti koherencia megteremtése.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9., 14-15., 81.

10. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.

11. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11.

13. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13.

16. A  javaslat  pontosítja  a  végrehajtási  kifogás  benyújtása  esetén  az  elsőfokú  adóhatóság
felterjesztési kötelezettségének kezdő időpontját, amelynek célja a szabályozás egyértelműsítése.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 16.

17. Annak  érdekében,  hogy  a  végrehajtás  során  hozott  érdemi  végzésekkel  szemben  legyen
lehetőség  fellebbezés  benyújtására,  indokolt  a  törvényjavaslatban  pontosítani  a  fellebbezéssel
megtámadható  végzések  körét,  így  nem  lesz  lehetőség  az  eljárási  jellegű  végzésekkel  (pl.
hiánypótlásra felhívó végzéssel) szemben fellebbezés benyújtására. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 17.

18. Az  önálló  fellebbezéssel  megtámadható  végzések  körét  a  törvényjavaslat  az  Art.,  Air.
szabályaira való hivatkozással határozza meg. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18.

19. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 19.

20. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20.

21. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 21.

22. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 22.

23. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 23.

24. Adatvédelmi szempontból kikerült a tervezetből a (3) bekezdésben szabályozott rendelkezés. 
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 24.

25. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 25.

26. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 26.

27. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 27.

28. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 28.

29. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 29.

30. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30.

31. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 31.

32. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 32.

33. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 33.

34. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 34.

35. A javaslat  pontosítja  az  adóhatóság  által  elrendelhető  jármű  tárgykörözés  szabályozását.  A
törvényjavaslat  kiegészítésre  kerül  az  intézkedés  alkalmazásának  célzatával  a  jogalkalmazás
segítése érdekében.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 35.

36. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 36.

37. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 37.

38. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 38.

39. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 39.

40. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 40.
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41. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 41.

42. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 42.

43. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 43.

44. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 44.

45. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 45.

46. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 46.

48. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 48.

49. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 49.

50. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 50.

51. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 51.

53. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 53.

54. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 54.

55. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 55.

56. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 56.

57. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 57.

58. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 58.

59. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 59.

60. Jogtechnikai módosítás.
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 60.

62. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 62.

63. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 63.

64. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 64.

65. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 65.

66. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 66.

67. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 67.

68. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 68.

69. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 69.

70. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 70.

71. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 71.

72. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 72.

73. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 73.

74. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 74.

75. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 75.

76. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 76.

77. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 77.

78. Nyelvhelyességi módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 78.
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79. Nyelvhelyességi módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 79.

80. A javaslat  kiegészíti  azon  jogcímek  körét  a  külföldön  jogalap  nélkül  felvett  álláskeresési
ellátások  behajtására  irányuló  tagállami  megkeresésekkel,  amelyek  esetében  a  fizetési
kedvezményekre irányuló kérelmeket nem az állami adó- és vámhatóság bírálja el, tekintettel arra,
hogy  e  jogcím  esetében  határon  átnyúló  együttműködésre  van  szükség,  amelynek  zavartalan
lebonyolítása érdekében szükséges a fizetési kedvezmény iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét
az állami foglalkoztatási szervnél tartani.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 80.

82. Jogtechnikai módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 82.

83. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 83.

84. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 84.

85. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 85.

86. Jogtechnikai módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 86.
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