Figyelmeztetés
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
(Avt.) 89. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árverési hirdetményt az állami adó- és
vámhatóság kizárólag a hivatalos internetes honlapján, az Elektronikus Árverési Felületen
(EÁF) a közzétételhez fűződő jogkövetkezményekkel teszi közzé. Az EÁF az
www.arveres.nav.gov.hu címen, az adóhatóság hivatalos internetes honlapján
(www.nav.gov.hu), valamint a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül
érhető el.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Avt. 24-25. §-ai alapján végrehajtási eljárás során az
adóhatóság törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a
behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos
érdekét sérti - a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától
számított 15 napon belül - a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási
kifogást terjeszthet elő. Ha az önálló bírósági végrehajtó törvénysértő intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása ellen az elsőfokú adóhatóságnál terjesztenek elő végrehajtási
kifogást, erről az adóhatóság soron kívül értesíti az önálló bírósági végrehajtót.
A végrehajtási kifogásban meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést és azt, hogy a kifogást
előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból kívánja. A
végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától számított legfeljebb
6 hónapon belül lehet előterjeszteni.
Az elkésett, a nem a jogosulttól származó, valamint az intézkedés megsemmisítésének vagy
megváltoztatásának okát nem tartalmazó végrehajtási kifogást tartalmazó kérelmet az
elsőfokú adóhatóság visszautasítja.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (5) bekezdése alapján a végrehajtási
kifogás illetékköteles. A kifogás illetéke 5.000 forint, melyet a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01076064 adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési
számlára – hivatkozva az adóazonosítójára – belföldi jogi személy és Áfa fizetésére kötelezett
természetes személy átutalással, interneten keresztül, illetve a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain
bankkártyával, más adózó a fentieken kívül készpénz-átutalási megbízás útján is megfizetheti.
Az árverési vétel az árverés nyertese szempontjából az Itv. 18. § (2) bekezdés c) pontja
értelmében illetékköteles, melynek mértéke - amennyiben az Itv. másként nem rendelkezik az Itv. 19. § (1) bekezdése értelmében a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett
forgalmi értéke után 4%, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló
vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt
meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Ingatlan
résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal
arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200
millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára
kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell
figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan
forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel
egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével
csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os
illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen
arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén - az Itv. 24. §-a alapján - az illeték mértékét a
jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak
szerint:
Jármű
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

Jármű gyártástól számított kora
0-3 év

4-8 év

8 év felett

550 Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW
850 Ft/kW

450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW
750 Ft/kW

300 Ft/kW
450 Ft/kW
550 Ft/kW
650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor
a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános
szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű
teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival
megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez
esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték
alapjának tekinteni. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22
000 forint illetéket kell fizetni.
Amennyiben az adós Áfa/Eva-alany, mint termékértékesítő az árverési értékesítésről az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (1) bekezdése
értelmében köteles számlát kibocsátani. A számlát egyenes adózás esetén áthárított adót is
tartalmazó bruttó, míg fordított adózás esetében áthárított adót nem tartalmazó, nettó értékről
kell kibocsátania. Amennyiben az adós a számla kibocsátását elmulasztja, az árverési vevő
adólevonási jogát – az Áfa tv. 127. § (1) bekezdés bb) pontjában foglaltak értelmében – az
árverési jegyzőkönyvvel, mint a fizetendő adó megállapításához szükséges okirattal
gyakorolhatja.

