ÚTMUTATÓ
Illeték lerovásáról illetékbevételi számlára történő átutalással

A bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás során az egyik lehetséges illetékfizetési mód az
illetékes bíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára való átutalás.
Ebben az esetben az illeték befizetése bármely bank rendszerében kezdeményezett átutalási eljárás
formájában teljesíthető. Az átutalás indítható bankfiókban is, de a legegyszerűbb és leggyorsabb
módja az adott bank online (netbank) rendszerének a használata.
Az átutalás során meg kell adni:
•

az átutalásra kerülő összeget
a leróni kívánt illeték összege

•

a kedvezményezett számlaszámát
a Miskolci Törvényszék illetékbevételi számlája esetén: 10032000-01012372-00000000

•

a kedvezményezett nevét
a Miskolci Törvényszék és bíróságai esetén: Miskolci Törvényszék

•

közlemény
ez segít beazonosítani, hogy az adott illetéket pontosan mely bíróság, mely ügyében és kinek
a nevében fizették be. Ennek hiányában vagy nem megfelelő kitöltése esetén az illeték nem
köthető egyértelműen az adott ügyhöz, így a tévesen lerótt illetékek számát fogja gyarapítani

A közlemény rovat helyes kitöltése
Az illeték elektronikus befizetésének a módját a 44/2004. PM rendelet szabályozza (6/A.§)
részletesen:
•

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján
elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a
törölt cég) nevét, cégjegyzék számát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén - kitűnjék a jogorvoslat ténye.

•

A polgári perrendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyek esetén a közlemény
rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét,
a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát (ÜKM azonosító) és (ha az ismert) a
lajstromszámát.
Az eljáró bíróság pontos megnevezése azért fontos, mert illetékbevételi számlája csak a
törvényszékeknek van. Az itt feltüntetett bíróság neve pontosítja, hogy az adott törvényszék
mely bíróságán folyamatban lévő ügyről van szó. Amennyiben legalább az ÜKM azonosító,
nem kerül feltüntetésre, az illetéket nem lehet egyértelműen beazonosítani és tévesen
lerótt illetéknek minősül!

A fentiekből is látható, hogy a közlemény rovat megfelelő kitöltése az ügyfél elemi érdeke, hiszen a
pontos adatok megadásával elősegíthető a befizetett illeték mielőbbi feldolgozása és elkerülhetőek a
nem- vagy tévesen lerótt illetékhez kapcsolódó jogkövetkezmények.

