FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az illeték törvény 2017. évi változásai

Kis Gábor

„Az Országgyűlés 2017.
február 21-én fogadta el
az illeték törvény
változásairól szóló
jogszabályt. A 2017.
március 16-tól életbe
lépő módosítások a
közigazgatási hatósági
eljárásokért és a
cégbírósági
szolgáltatásokért
fizetendő összegeket
érintik. Az életbelépő
jogszabály változtatások
elsősorban az illetékek és
díjak megszüntetésére
vagy csökkentésére
irányultak.”

Az Országgyűlés 2017. február 21-én
fogadta el az illeték törvény
változásairól szóló jogszabályt. A
2017. március 16-tól életbe lépő
módosítások
a
közigazgatási
hatósági
eljárásokért
és
a
cégbírósági
szolgáltatásokért
fizetendő összegeket érintik. Az
életbelépő jogszabály változtatások
elsősorban az illetékek és díjak
megszüntetésére vagy csökkentésére
irányultak.
A közigazgatási hatósági eljárások
közül
2017.
március
16-tól
illetékmentes lesz:
•

anyakönyvi kivonat kiállítása;

•

a lakáscélú állami támogatás
igényléséhez szükséges, a
fennálló
biztosítási
jogviszonyt
igazoló
egészségbiztosítási pénztári
hatósági
bizonyítvány
kiállítása
évente
két
alkalommal;

•

•

közműpótló
talajvízkút
létesítésének, átalakításának,
megszüntetésének
engedélyezése;
hatósági
bizonyítvány
kiállítása
az
egyéni
vállalkozók
nyilvántartásában szereplő
adatokról;

2017. március 20.

•

a
polgárok
személyi
adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról
szóló
törvény szerinti szállásadói
nyilatkozat
megtételével
kapcsolatos eljárás;

•

Magyarország
területén
kívül élő magyar állampolgár
kérelemre történő személyi,
lakcím és értesítési cím
adatait
tartalmazó
nyilvántartásba
vételére
irányuló eljárás;

•

az
értesítési
cím
bejelentésével
kapcsolatos
eljárás;

•

az igazságügyi szakértői
névjegyzékbe vétel és a
szakterület kiterjesztése iránti
eljárás;

•

a
termőföld
birtokösszevonási
célú
telekcsoport-újraosztására és
telekegyesítésére
irányuló
telekalakítási eljárás;

•

a családi név korrekciójára
irányuló eljárás;

•

18. életévét be nem töltött
személy esetében az első fokú
közigazgatási
hatósági
eljárás.
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A cégbírósági és egyéb eljárási illetékek közül
szintén illetékmentes lesz:
•

a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni
cég, a közkereseti társaság és a betéti
társaság bejegyzésére irányuló eljárás;

•

a
65.
életévét
betöltött
magánútlevelének igénylése;

•

az ingatlan adataiban bekövetkezett
változásnak az ingatlan-nyilvántartásban
történő
átvezetéséhez,
egyéb
adat
igazolásához az építésügyi hatósági
bizonyítvány kiadása;

•

az építésfelügyeleti hatóságnál indított
eljárás;

személy

•

az engedély alapján épített, legfeljebb 300
m2 összes hasznos alapterületű új
lakóépület használatbavételi engedélyezési,
a
használatbavétel
tudomásulvételi
eljárása, valamint az engedélyezési
eljárásban közreműködő szakhatóság
eljárása.

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

