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behajtási

Tisztelt Képviselő-testület!
A behajtási költségátalányt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szabályozta. Az előírások gyakorlati alkalmazása során számos számviteli és adózási
kérdés merült fel, melyek megoldása során túlzott adminisztrációs teher jelentkezett,
emiatt az Országgyűlés a behajtási költségátalányra külön törvényt alkotott.
A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerint
vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, szerződő hatóságnak
vállalkozással kötött szerződése esetén pedig a szerződő hatóságot terhelő,
kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a
jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak
megfelelő forintra tarthat igényt. A jogszabály alapján a behajtási költségátalányt a
késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti a
jogosult.
Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában behajtási költségátalányt eddig egy
vállalkozó követel, mely esetben sajnos peres eljárás is folyik.
A képviselő-testület az ÖKO-DOMBÓ Nkft. esetében döntött arról, hogy a cég a
behajtási költségátalányról lemondjon.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Dombóvári Művelődési Ház Nkft.-nek
az elmúlt évben 13 cég fizetett késedelmesen.
A kötelezett nem köteles a behajtási költségátalány megfizetésére, ha késedelmét
kimenti.
Az Nkft. rajta kívül álló okokból szintén került olyan helyzetbe, hogy egyes számlák
kiegyenlítése késedelmet szenvedett, így visszás helyzetet teremthet, ha a társaság
behajtási költségátalányt nem fizet, de partnereitől viszont erre igényt tart.
Határozati javaslat
a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. részére behajtási költségátalányról
való lemondáshoz történő hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház Nonprofit Kft. tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet
érintett ügyfeleivel szemben a behajtási költségátalányról lemondjon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek képviseletére a soron
következő taggyűlésen, azzal, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.-nek
Dombóvár Város Önkormányzatával szembeni követelése esetében a behajtási
költségátalányról való szavazás során az érintettség figyelembevételével járjon el.
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