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Benyújtott törvényjavaslat a behajtási költségátalányra vonatkozó szabályozás módosításáról

Kis Gábor

„2016. március 4-én
T/9538. számon a
Parlament elé került egy
törvényjavaslat a
behajtási
költségátalányra
vonatkozó szabályozás
módosításáról. A
törvényjavaslat
elfogadása esetén a
behajtási költségátalány
kikerülne a Polgári
Törvénykönyvből (Ptk.)
és önálló törvény
szabályozná ezt a
jogintézményt, több
ponton megváltoztatva
annak jelenleg hatályos
előírásait.”
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Az Országgyűlés honlapján közzétett
törvényjavaslat alapján a behajtási
költségátalány alkalmazására a
kereskedelmi ügyletből eredő fizetési
kötelezettség
teljesítésének
késedelme esetén kerülne sor. A
jogosult a követelése behajtásával
kapcsolatos költségei fedezetéül –
továbbra is – negyven eurónak
megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank –
késedelem kezdőnapján érvényes –
hivatalos
deviza-középárfolyama
alapján meghatározott forintösszegre
tarthatna igényt.
A törvényjavaslat általános indoklás
részében kifejtésre kerül, hogy a
behajtási költségátalány szabályozása
a
kereskedelmi
ügyletekhez
kapcsolódó késedelmes fizetések
elleni fellépésről szóló EU irányelv
átültetését szolgálta, amely a fizetési
fegyelem
erősítésére
született.
Azonban a jelenleg hatályos Ptk.-beli
szabályozás számos problémát
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okozott, ezt orvosolja a javaslat. Az új
szabályozás
célja
az
irányelv
elvárásainak történő megfelelés úgy,
hogy az az érintettekre ne rójon olyan
felesleges adminisztrációs terheket,
amelyek az irányelvből közvetlenül
nem következnek, illetve hatásuk
ellentétben áll annak céljaival.
A törvényjavaslat kimondja, hogy a
szabályozás a vállalkozások, valamint
a vállalkozások és a szerződő
hatóságok közötti kereskedelmi
ügyletekre,
ezen
ügyletek
ellenértékének
kiegyenlítéseként
teljesített
valamennyi
fizetésre
kiterjed. Új elem, hogy a törvény
hatálya az irányelvnek megfelelően
csak
az
érintett
jogalanyok
kereskedelmi ügyletekből eredő
pénzköveteléseinek
teljesítésére
vonatkozik.
A
jelenleg
hatályos
Ptk-beli
szabályozás a behajtási költségátalány
megfizetésére a "köteles fizetni"
fordulatot alkalmazza, míg az
irányelvből inkább az következik,
hogy a jogosultnak megvan ugyan a
jogosultsága
a
behajtási
költségátalány követelésére, de
szabadon dönthet arról, hogy ezzel
élni kíván-e. A javaslat az irányelv
megközelítését veszi alapul, és úgy
rendelkezik, hogy a kötelezett fizetési
késedelme esetén a jogosult igényt
tarthat a behajtási költségátalányra.
A behajtási költségátalányt az arra
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jogosult a késedelem bekövetkezésétől számított
egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A
követelés esedékességének időpontja önkéntes
teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes
teljesítés hiányában a teljesítésre való első
felszólítás időpontja.

költségátalány követelésére jogosultak jogai és
törvényes érdekei ne csorbuljanak, a törvény
hatálybalépésekor fennálló késedelem esetén a
behajtási
költségátalány
érvényesítésére
megszabott jogvesztő határidőt a törvény
hatálybalépésétől kell majd számítani.

Továbbra is érvényben maradna, hogy a behajtási
költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál
alacsonyabb összegben meghatározó szerződési
kikötés semmis.

A törvény, annak elfogadása esetén a kihirdetését
követő napon lépne hatályba. A gyors
hatálybalépés azért fontos, hogy az új,
adminisztrációs
terheket
csökkentő
rendelkezéseket a 2015. évi üzleti évi beszámolók
elkészítésekor is alkalmazni lehessen.

Mivel a javaslat az adminisztrációs terhek
csökkentését
célozza,
rendelkezéseit
a
hatálybalépését megelőzően kötött kereskedelmi
ügyletből
eredő
fizetési
kötelezettség
teljesítésének késedelme esetén is alkalmazni
kell. Annak érdekében, hogy a behajtási

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.
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