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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott a T. Alkotmánybíróság fenti szám alatt
megküldött - 2015. december 14. napján kelt - felhívásában foglaltak alapján az alábbi

nyilatkozatot

terjesztem elő.

Az alkotmányjogi panaszban szereplő indítványokat az alábbiak szerint tartom fenn.

Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (Szja tv.) - 2007. év június 9. napján hatályos - 4. ~ (4) bekezdésének, illetve 62. ~ (1)
bekezdésének alaptörvény-ellenességét megállapítani szíveskedjen. Kérem továbbá az 1995. évi
CXVII. törvény 4. ~ (4) bekezdésének, illetve 62. ~ (1) bekezdésének megsemmisítését.

Az Abtv. 45. ~ (4) bekezdése alapján kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy a panasszal érintett
jogszabályi rendelkezéseket - azok megsemmisítése mellett - 2007. június 8. napjával
szíveskedjen hatályon kívül helyezni, illetve kérem, hogy állapítsa meg a panaszolt
jogszabályoknak a panasszal érintett egyedi ügyben történő alkalmazhatatlanságát.

Ez utóbbi - a hatályon kívül helyezés időpontjára-, illetve az alkalmazhatatlanság megállapítására
vonatkozó - kérelmem tekintetében nyilatkozom, hogy az Abtv. 45. S (1), (2), és (3) bekezdésében
foglaltaktól eltérő jogkövetkezmények meghatározását különösen fontos érdekem indokolja. A
különösen fontos érdek, mint feltétel vonatkozásában szeretném tájékoztatni aT. Alkotmánybíróságot,
hogy a jelenleg, összességében több mint tízmillió forint adókülönbözet-, adóbírság-, és késedelmi
pótlék tartozás megfizetésére nem vagyok képes, amire tekintettel az adóhatóság jelenleg végrehajtási
eljárást folytat személyemmel szemben. Az adóvégrehajtásban jelenleg is végrehajtás alatt áll a
lakóhelyemül szolgáló ingatlan, amelynek 1/6 részben vagyok tulajdonosa, többségi tulajdonnal
édesanyám rendelkezik, az érintett ingatlan az Ö lakóhelye is. Az említett körülmények
vonatkozásában az összegszerűséget igazolja az ügyben keletkezett - és a T. AlkotI'nánybíróság
részére megküldött - közigazgatási határozatok, illetve ítéletek. A végrehajtási eljárás ténye
vonatkozásában csatolom az eljárásban keletkezett utolsó iratokat. Az adóhatósági folyószámlát
pótlólag megküldöm a T. Alkotmánybíróság számára, a NAV e vonatkozású szolgáltatása jelenleg
nem működik.
Nyilatkozom továbbá, hogy az alkotmányjogi panaszban foglalt - az Abtv. 28. ~ (2) bekezdésére
hivatkozással előadott - indítványomat a továbbiakban nem tartom fenn, azt visszavonom,
tekintettel arra, hogy az ügyben eljárt Budapest Környéki Közigazgatási, és Munkaügyi Bíróság,
valamint a Kúria eljárását, ítéleteit alkotmányossági szempontból nem kifogásolom.

Solymár, 2016. január 2.
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