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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a vállalkozók csak
elektronikus úton nyújthatnak be fizetési
meghagyást; de nem elegendő az ingyenes
ügyfélkapu, vagy cégkapu, hanem rendelkezniük kell
minősített elektronikus aláírás létrehozásához
alkalmas
infrastruktúrával.
Bejelentő
a
kisvállalkozások terheinek könnyítése érdekében
javasolja, hogy a KATA adózás hatálya alá
bejelentkezett mikrovállalkozások is díjmentesen,
papíralapon adhassanak be fizetési meghagyást.

lezárt

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatta a bejelentőt, hogy az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban E-ügyintézési törvény) meghatározta azt a
személyi kört, amely számára kötelezővé tette az elektronikus
kapcsolattartást. Az E-ügyintézési törvény kizárólag azok számára tette
kötelezővé az elektronikus kapcsolattartást, akiktől elvárható, hogy e
követelménynek eleget tudnak tenni, hiszen a jogi képviselők a jogi
professzionalizmust képviselik, illetve a törvény személyi hatálya alá
kötelezően tartozó személyek, illetve szervezetek, így a gazdálkodó
szervezetek is rendelkeznek a kötelezettség teljesítéséhez szükséges
szervezeti háttérrel.
Az E-ügyintézési törvény és végrehajtási rendeletei keretjelleggel
meghatározzák azokat a jogi, illetve technikai követelményeket, amelyeket az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek meg kell tartani, az ehhez
szükséges infrastruktúra kialakításának részletes feltételeit azonban az
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett az ügyfelekkel való hatékony
kapcsolattartás érdekében maga választhatja meg.
Fentiekkel összhangban rendelkezik a fizetési meghagyásos eljárásról szóló
2009. évi L. törvény (a továbbiakban Fmhtv.) 11. § (3) bekezdése, amelynek
értelmében a jogi személy és az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus
ügyintézésre kötelezett egyéb személy (ideértve a gazdálkodó szervezetet is)
beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha a
beadványához papír alapú mellékletet csatol. Az Fmhtv. 1. § (1) bekezdése
szerint - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a fizetési meghagyásos
eljárásra a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő
eltérésekkel kell alkalmazni. A Fmhtv. a fizetési meghagyásos eljárással
kapcsolatos képviseletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, így a
hivatkozott szabály értelmében a Pp. 65. §-a irányadó. A Pp. 65. §-a a) pontja
szerint a perben - így a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perben is meghatalmazottként eljárhat az ügyvéd és az ügyvédi iroda. Az E-ügyintézési
törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ügyfél jogi képviselője - azaz az
E-ügyintézési törvény 1. § 29. pontja alapján az ügyfél képviseletében eljáró
ügyvéd, illetve ügyvédi iroda - elektronikus ügyintézésre köteles. A
hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az elektronikus
iratbeadásra kötelezett gazdálkodó szervezet számára az elektronikus

kapcsolattartással összefüggő költségek kiváltására megoldási alternatíva
lehet, hogy az Fmhtv. 11. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét jogi
képviselő útján teljesítse, amennyiben vállalja a jogi képviselő
közreműködésével együtt járó kiadásokat.
Az Fmhtv. szabályozása a bírósági, közigazgatási, illetve más hatósági
eljárások felgyorsításához és modernizációjához kapcsolódó általános
társadalmi elváráshoz igazodik. Az európai közösségi vívmányokkal és
célkitűzésekkel összhangban a fizetési meghagyásos eljárás automatizálásával
a jogalkotó célja - többek között - az, hogy gyors és hatékony segítséget
nyújtson a jogkereső állampolgároknak, illetve a vállalkozásoknak egyaránt.
A fizetési meghagyásos eljárás tehát az E-ügyintézési törvény által
meghatározott személyi kör számára teszi kötelezővé az elektronikus
kapcsolattartást, oly módon, hogy e kötelezettség meghatározása során
figyelembe veszi az E-ügyintézési törvény által lefektetett alapelveket és
hatékony technikai megoldásokat.

