FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény
Az új Art.-ra vonatkozó koncepció
kialakítása
során
egyrészt
elvárásként fogalmazódott meg,
hogy a végrehajtásra vonatkozó
szabályok kerüljenek ki az
adóeljárási törvényből.

Kis Gábor

„Másrészt az
önálló
adóvégrehajtásra
vonatkozó
szabályozás
kialakítását
indokolta az a
körülmény is, hogy
az Ákr. kijelölése
alapján az állami
adóhatóság 2018.
január 1-jétől
általános
közigazgatási
végrehajtó
hatósággá válik.

szabályozás
átveszi.

jelentős

részét

Az Avt. továbbra is biztosít
lehetőséget
az
eljárás
felfüggesztésére (kérelemre vagy
hivatalból egyaránt), illetve a
törvényben
meghatározott
esetekben lehetőség nyílik a
végrehajtási eljárás szünetelésére
is.

Másrészt
az
önálló
adóvégrehajtásra
vonatkozó
szabályozás kialakítását indokolta
az a körülmény is, hogy az Ákr.
kijelölése alapján az állami
adóhatóság 2018. január 1-jétől Az Avt. a végrehajtásra vonatkozó
általános
közigazgatási elévülési szabályokat átveszi, a
végrehajtó hatósággá válik.
végrehajtáshoz való jog elévülését
továbbra is 4 évben határozza
A NAV mint általános végrehajtó meg.
szerv feladatkörébe eddig tartozó
adóvégrehajtáson, illetve az adók A 10 ezer forintot meg nem
módjára
behajtandó haladó
nettó
tartozással
köztartozások végrehajtásán túl rendelkező adós esetében a NAV
új elemként jelenik meg az Ákr.- fizetési felhívást küld, de az
en alapuló közigazgatási hatósági átvezetésen
kívül
más
döntésekben
foglalt végrehajtásra nincs lehetősége.
kötelezettségek
végrehajtása,
amely feladat a pénzkövetelések A törvény emellett rögzíti, hogy a
végrehajtása mellett kiterjed egyes 10 000 forintot elérő, de a 100 ezer
meghatározott
cselekmények forintot meg nem haladó, ún. kis
végrehajtására is. Utóbbi körében összegű követelés esetében a
pl. behajtható a kormányhivatalok, végrehajtási átvezetésen kívül az
Magyar
Államkincstár,
MNB adóhatóság kizárólag hatósági
kintlévőségei.
átutalási megbízást és jövedelem
letiltást foganatosít a behajtás
Az Avt. az adózás rendjéről szóló érdekében.
törvényben jelenleg is szereplő
végrehajtásra
vonatkozó A helyszíni kényszercselekmények,
2017. december 18.
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illetve az ingófoglalás foganatosítására így
csak 100 ezer forint feletti tartozás esetén, az
adós
lakhatását
közvetlenül
szolgáló
lakóingatlan esetén csak 500 ezer forint feletti
tartozást
meghaladóan
lesz
lehetőség
lefoglalásra
(korábban
amennyiben
a
végrehajtás alá vont ingatlan értékével
arányban állt, 500 ezer forint alatti tartozásra
is érvényesíthető volt).
A jogorvoslatot érintő új rendelkezés, hogy a
végrehajtási kifogásban konkrétan meg kell
jelölni a sérelmezett intézkedést, és azt, hogy a
kifogást
előterjesztő
az
intézkedés
megsemmisítését
vagy
megváltoztatását
milyen okból kívánja. A végrehajtási
kifogásnak ugyanakkor a további végrehajtási
cselekményekre nincs halasztó hatálya.
Bevezeti az Avt. a fedezetcsere lehetőségét is.
Az adóhatóság az adós kérelmére a lefoglalt
ingó vagyontárgyat feloldhatja a foglalás alól,
ha a tartozás megtérülése a feloldást követően
is biztosított, illetve abban az esetben, ha az
adós olyan vagyontárgyat ajánl fel a tartozás
fedezetéül, amely a feloldani kért vagyontárgy
piaci értékét eléri, vagy azt meghaladja.
Speciális szabályokat fogalmaz meg az Avt. a
romlandó áruk értékesítése kapcsán, melyet
korábban nem szabályozott törvény.
Lefoglalt ingóságok esetén a vagyontárgy
korábban az adós használatában maradt (a zár
alá vétel kivételével), 2018. január 1-től a
foglalást
követően
az
adóhatóság
haladéktalanul
elszállíthatja
értékesítés
céljából.

Amennyiben a lefoglalt járművet az adós az
adóhatóság felhívására nem adja át és az nem
fellelhető az adós lakóhelyén, tartózkodási
helyén, székhelyén, telephelyén, fióktelepén,
akkor arra tárgykörözést rendelhet el a NAV
az ismeretlen helyen lévő gépjármű feltalálási
helyének megállapítása érdekében.
Amennyiben egy, az általános közigazgatási
rendtartás (Ákr.) alapján meghatározott
cselekményről (pl. engedély nélkül épített
ingatlan lebontása, közművezeték tűrése),
hozott hatósági döntést az adós önként nem
teljesíti, a hatóság megkeresi a NAV-ot, amely
elsődlegesen felhívja az adóst – bírság
kilátásba helyezése mellett – az önkéntes
teljesítésre. Ha az adós – az ismételten is
kiszabható – bírság kiszabását követően sem
teljesít, vagy ha a meghatározott cselekmény
végrehajtása nem tűr halasztást, az adóhatóság
a meghatározott cselekményt az adós
költségére és veszélyére elvégzi.
A törvényszéki végrehajtók feladatait is
(néhány kivételtől eltekintve) is a NAV veszi át,
például végrehajtható okirat a bíróság
pénzbüntetésről,
rendbírságról,
vagyonelkobzásról szóló értesítése, továbbá a
bíróság által megelőlegezett gyerektartásdíjról
szóló megkeresés.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársaink

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

2

3

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

