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Közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítási javaslat
2015. szeptember 29-én a Kormány
benyújtotta a T/6410. számú, a
közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló irományt.

Kis Gábor

„2015. szeptember 29én a Kormány
benyújtotta a T/6410.
számú, a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosításokról szóló
irományt.”

A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatóságok által lefolytatott
eljárásokra vonatkozó általános és
különös szabályok módosításával az
állampolgárok és a vállalkozások
adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és
gyorsítása: a közigazgatási bürokráciacsökkentés jogszabályi kereteinek megteremtése.

Az engedély helyett bejelentéshez
kötött ügyekben kiszámítható időpontban – a bejelentést követően –
megkezdhető a tevékenység. Formai
okok miatt nem húzódik el az eljárás
(eljárási cselekmények helyett hatósági ellenőrzés történik), alakszerű
döntés hiányában az értesítéssel és a
jogorvoslattal járó időveszteség megszűnik.
Az illetékekről szóló törvény
módosítása a közigazgatási eljárásról
szóló törvényben foglalt új szabályok
miatt vált szükségessé, miután méltánytalan lenne ha olyan ügyben is
fennmaradna az ügyfél illetékfizetési
kötelezettsége, amelyben az eljárás
megszüntetéséről azért döntött a
hatóság, mert másik hatóság döntése
nélkül nem bírálható el a kérdés.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés
törvényjavaslatban alkalmazott módszerei: az általános eljárási szabályok
egyszerűsítése, az engedélyhez kötött
tevékenységek körének csökkentése,
ügyintézési határidők csökkentése és A törvényjavaslat általános érvénnyel
egyes hatósági ügyeket érintő biztosít eljárási illetékmentességet
azokra az elsőfokú közigazgatási
jogszabály-módosítási javaslatok.
hatósági eljárásokra, amelyeket az
A bürokráciacsökkentés keretében ügyfélnek kizárólag a hatóság
sor kerül egyes engedélyezési korábban tett, jogszabálysértő, hibás
eljárások megszüntetésére azzal, vagy elmulasztott bejegyzése miatt
hogy a korábban engedélyhez között kell kezdeményeznie.
tevékenység bejelentéskötelessé alaáltalános
jellegéből
kul át. Az érintett ügyekben az Hírlevelünk
engedélyezési eljárás lefolyatatása adódóan az abban foglaltak személyre
helyett a hatósági kontroll meg- szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.
valósítható ellenőrzés útján is.
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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.

