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HATAROZAT 

I. 

 egyeni vallalkozot (ad6szama: ) a NAV Del
budapesti V am- es Penzi.igy6ri Igazgat6saga (a tovabbiakban: Igazgat6sag) 2316779157 szamu 
hatarozata kapcsan 2014. 02. 20-an benylijtott fellebbezes illetekenek meg nem fizetese miatt 

5 000 Ft 

azaz otezer forint eljarasi illetek megfizetesere kotelezem. 

A megallapitott illeteket jelen hatarozatom kezhezveteletol szamitott 8 napon beliil a 
10032000-01037423 suimu ,NAV wimhat6sagi illetik beszedesi szamla" javara kell banki 
atutalassal megfizetni. Kerem, hogy az atutalasi megbizason az adoszamot, a 101001 
azonosit6szamot, a VPID szamot es az iktat6szamot feltiintetni sziveskedjen. 

II .. 

 egyeni vallalkoz6t (ad6szama: ) tovabbi 

5 000 Ft 

azaz otezer forint mulasztasi birsag megfizetesere kotelezem, 

melyet kizar6lag abban az esetben kell megfizetnie, amennyiben az I. reszben meghatarozott 
illetekfizetesi kotelezettsegenek a hatarozat kezhezvetelet koveto 8 napon beliil nem tesz 
eleget! 
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A hat<irozatom rendelkezo reszeben megallapitott mulasztasi birsagot jelen hatarozatom jogerore 
emelkedesetol szamitott 15 napon beliil - vegrehajtas terhe mellett - kell megfizetni a I 0032000 -
01037337 szamu ,NAV vamhat6sagi tevekenyseggel osszefiiggo birsag, kamat es onellenorzesi 
p6tlek beveteli szamla" elnevezesii szamla javara banki atutalassal. 

Kesedelmes befizetes eseten kesedelmi p6tlekot kell fizetni. A kesedelmi p6tlek merteke a 
h~sedelem minden naptari napja utan a felszamitas idoponijaban ervenyes jegybanki alapkamat 
ketszeresenek a 365-od resze. 

Amennyiben az elOirt ftzetesi kotelezettsegenek a megadott hataridon beliil nem tesz eleget, 
ugy annak vegrehajtasa irant hivatalbol intezkedem. 

Hatarozatom ellen a kezhezveteltol szamitott 15 napon beliil a Del-budapesti Vam- es Penzugyori 
Igazgat6sagahoz beny{tjtand6, de a Nemzeti Ad6- es Vamhivatal Kozep-magyarorszagi Regionalis 
Vam- es Penzugyori Foigazgat6saganak (1095 Budapest, Mester u. 7.) cimzett, halaszt6 hataly{t 
fellebbezessel elhet. 

A fellebbezesi illetek merteke a fellebbezessel erintett, vagy a fellebbezesben vitatott osszeg 
minden megkezdett 10 000 forintja utan 400 forint, de legalabb 5 000 forint, legfeljebb 500 000 
forint, mely jelen esetben 5 000 forint. 

Tajekoztatom, hogy amennyiben hatarozatom rendelkezesei kapcsan fellebbezessel, illetve 
meltanyossagi kerelemmel kivan elni, akkor beadvanyanak illeteket a 10032000-01037423 szamu 
.,NAV Vamhat6sagi Illetek beszedesi szamla" javara kell keszpenzatutalasi megbizas 
felhasznalasaval vagy banki atutalassal megfizetni. 

Felhivom a figyelmet, hogy az illetekfizetes hatarideje a kerelem eloterjesztesenek napja, ezert 
beadvany (fellebbezes, meltanyossag) beny6jtasa eseten kerem, hogy az illetek lerovasat tanusit6 
felad6vevenyt vagy bankszamlakivonatot a beadvanyahoz csatolja. 

INDOKOLAS 

egyeni vallalkoz6 terhere az Igazgat6sag a 2316779157 szamu hatarozataban 20 000 
Ft mulasztasi birsag fizetesi kotelezettseget allapitott meg. Nevezett gazdalkod6 2014. 02. 20-an 
fellebbezest ny{tjtott be az Igazgat6saghoz, amely 2014. 02. 24-en keriilt erkeztetesre, melyben 
tobbek kozott az Igazgat6sag 2316779157 szamu hatarozataban kiszabott birsag jogszenlseget 
kerdojelezte meg. A gazdalkod6nak a beny{tjtott fellebbezesi kerelmenek kovetkezteben 5 000 Ft 
illetekfizetesi kotelezettsege keletkezett. · 

Nevezett gazdalkod6 foly6szamlajanak fellilvizsgalata soran megallapitast nyert, hogy a 
2316779157 szamu hatarozat tekinteteben az 5 000 Ft eljarasi illetek nem keriilt megfizetesre. 

Az illetekekrol szolo 1990. evi XCIII. torvenyt (a tovabbiakban: illetektorveny), 73. § (3) 
bekezdese szerint az elso foku ad6hat6sagnal es az elso foku vamhat6sagnal (a tovabbiakban: 
ad6hat6sag) inditott eljaras- ideertve az elektronikus uton kezdemenyezett eljarast is- illeteket- a 
masolat, kivonat illetekenek kivetelevel -, valamint az ad6hat6sag hatarozata, vegzese es 
vegrehajtasi cselekmenye ellen ·kezdemenyezett jogorvoslati eljaras illeteket az illetekes 
adohatosag illetekbeszedesi szamlaja javara kell megftzetni. 



Az illet<~ktorveny 73/A. § (1) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen az esedekessegkor meg nem 
fizetett eljanisi illetek es a mulasztasi birsag osszeget az ad6hat6sag hatarozatban kozli az iigyfellel, 
azzal hogy az eljarasi illeteket a hatarozat kozlesetol szamitott 8 napon beliil az ad6hat6sag 
illetekbeszedesi szamlajara mulasztasi birsag nelkiil fizetheti meg. Az igy meg nem fizetett illeteket 
es a mulasztasi birsagot az ad6hat6sag hajtja be. 

Az illetektorveny 29. § (2) bekezdeseben foglaltak alapjan az elsa foku kozigazgatasi hatarozat 
elleni fellebbezes illeteke - ha e torveny melleklete maskent nem rendelkezik, es a fellebbezesi 
eljaras targyanak erteke penzben megallapithat6 - a fellebbezessel erintett, vagy vitatott osszeg 
minden megkezdett 10 000 forintja utan 400 forint, de legalabb 5000 forint, legfeljebb 500 000 
forint. Ha a fellebbezesi eljaras targyanak erteke penzben nem allapithat6 meg, a fellebbezes 
illeteke 5000 forint. 

Az illetektorveny 3. § (4) bekezdese alapjan az eljarasi illetekkotelezettseg az eljaras meginditasa 
iranti kerelem eloterjesztesekor keletkezik. 

Az illetektorveny 28. § (2) bekezdese alapjan az illetekkotelezettseg akkor is fennall, ha a hat6sag 
a) a kerelemnek reszben vagy egeszben helyt ad, vagy azt elutasitja; 
b) az eljarast megsziinteti; 
c) az eljarast egyezseget j6vahagy6 hatarozattal zatja le. 

Az illetektorveny 82. § (1) bekezdese szerint az illetek fizetesere kotelezett terhere, ha az eljaras 
kezdemenyezesekor fennall6 eljarasi illetekfizetesi kotelezettseget - felhivas ellenere -
egyaltalan nem vagy nem teljes mertekben vagy nem a megszabott hataridoben teljesitette, tovabba 
a vagyonszerzessel kapcsolatos bejelentesi kotelezettseg elmulasztasa, illetve hianyos teljesitese 
vagy kesedelmes teljesitese eseten, a fizetendo illeteken feliil, az ad6zas rendjerol sz616 torvenyben 
meghatarozott mertekii, mulasztasi birsagot kell fizetni. 

Az Art. 172. § (11) bekezdese alapjan, ha az eljaras kezdemenyezesekor fennall6 eljarasi 
illetekfizetesi kotelezettseget a kotelezett felhivas ellenere egyaltalan nem vagy nem teljes 
mertekben vagy nem a megszabott hataridoben teljesitette, a meg nem fizetett illetek 1 00%-aig 
terjedo, de legfeljebb 100 ezer forint mulasztasi birsag szabhat6 ki. 

Az Art. 111. § alapjan a bir6sag, az eljar6 hat6sag az illetektorvenyben meghatarozott m6don 
ellenorzi a nala benyujtott vagy hozza keriilt iraton az illetek es a dij megfizeteset. 

Az Art. 112. § (2) bekezdese ertelmeben az eljar6 hat6sag az allami ad6hat6sag ellenorzesi 
feladatat61 fuggetleniil koteles vizsgalni, hogy a nala benylijtott vagy a hozza keriilt iraton az illetek 
vagy dij szabalyszerii megfizetese megtOrtent-e. 

Az illetektorveny 73. § (3) bekezdeseszerint a 73/A. § (1) bekezdeseben foglaltakt61 elteroen az 
esedekessegkor meg nem fizetett eljarasi illetek es a mulasztasi birsag osszeget az ad6hat6sag 
hatarozatban kozli az iigyfellel, azzal hogy az eljarasi illeteket a hatarozat kozlesetol szamitott 8 
napon beliil az ad6hat6sag illetekbeszedesi szamlajara mulasztasi birsag nelkiil fizetheti meg. Az 
igy meg nem fizetett illeteket es a mulasztasi birsagot az ad6hat6sag hajtja be. 

A fentiekre val6 tekintettel rendelkeztem a fizetendo illetek mertekerol, valamint a megallapitott 
mulasztasi birsag mertekerol. 

Felhivom a figyelmet, hogy amennyiben az illetekfizetesi kotelezettsegenek a hatarozat 
kezhezveteletol szamitott 8 napon beliil eleget tesz, akkor a 5 000 Ft mulasztasi birsagot nem 
kell megfizetnie! 



Tajekoztatom tovabba, bogy amennyiben a fennallo tartozasat az eloirt hataridore nem 
rendezi, tigy annak vegrehajtasara haladektalanul intezkedem az Art. vonatkozo 
rendelkezesei alapjan! 

Jelen ugyben a hataskoromet a Nemzeti Ad6- es Vamhivatalr61 sz616 2010. evi CXXII. torveny 
vegrehajtasar61 sz616 273/2010. (XII. 9.) Kormanyrendelet 15. §-a allapitja meg, migjelen ugyben 
illetekessegemet a fenti kormanyrendelet 58. §-a es annak 3. szamti melleklete biztositja. 

Hatarozatom - a fent emlitett jogszabalyi helyeken kiviil - a jovedeki ad6r61 es a jovedeki termekek 
forgalmazasanak kiilonos szabalyair61 sz616 2003. evi CXXVII. torveny 48. § (2), (15), (16) 
bekezdeseben, az ad6zis rendjerol sz616 2003. evi XCII. tOrveny 1. § (6) bek., 3. §, 112. § (1 ), (2) 
bek., 13. §, 123. §, 133. §, 134. §, 136. §, 137. §, illetve a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es 
szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny 50. §, 51. §, 71. §, 72. §, es az 
illetekrol sz616 1990. evi XCIII. tOrveny 29. § (1) (2) bekezdeseben, 31. §, 33. §. (2) bekezdes 23. 
pontjaban foglaltakon alapul. 

Budapest, 2014. 03. 13. 
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