Méltányossági eljárások
Ügyleírás:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján fizetési halasztás és részletfizetés
(fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az
adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben
engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése
érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség
átmeneti jellegű és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési
könnyítés a már beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), valamint megfizetett helyi adóra. Ezen
túlmenően a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé fizetési könnyítést az adók módjára
történő behajtásra kimutatott köztartozások többségének eseteiben sem. A fizetési könnyítés
engedélyezéséhez az adóhatóság határozatában különböző feltételeket szabhat. Az adóhatóság
a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt
élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság vállalkozási
tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet kérelme alapján
a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti
különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené. Az
adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.
Tőke tartozás mérséklésére nincs mód. 2018. január 1-jétől az erre jogosult magánszemélyek
(természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi
adó fizetésére kötelezett természetes személyt is) évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes
automatikus részletfizetés kérelmezhetnek, ha a jogszabályban felsorolt feltételeknek
megfelelnek. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek
jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500.000
forintot. E kedvezmény a beszedett idegenforgalmi adóra szintén nem engedélyezhető.
Jogszabályi háttér:
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Benyújtás formája és módja:
Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK” illetve „PDF” formátumú
űrlapon, elektronikus formában, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt:
írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban
együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság
elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján
elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége
http://eger.hu/hu/adougyek/meltanyossagi-kerelmek/c/meltanyossagi-adatlapok-159
Eljárás díja:
A fizetési kedvezménnyel és adómérsékléssel kapcsolatos beadvány magánszemélyeknek – ide
értve az egyéni vállalkozókat is - illetékmentes. A gazdálkodó szervezetnek a fizetési
könnyítésre (részletfizetés, fizetési halasztás) és adómérséklésre irányuló eljárásáért 10.000
forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illetékbeszedési Számla javára
(12033007-00102883-04700007) teljesítenie.
Ügyintézési idő:
Az adóhatóság a fizetési kedvezményekre és adómérséklésre vonatkozó kérelmet a kérelem
beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el.
Az határozat kézbesítése:
Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként
vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott
képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az
Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett
adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési
meghatalmazottja címére kerül feladásra.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
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