Tájékoztató
a fizetési könnyítések, kedvezmények alapvető szabályairól és azok
igénybevételéről
Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások/Magánszemélyek!
Kedves Egriek!
Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kiemelt figyelmet fordít azon adózókra, akik
rajtuk kívül álló okokból nehéz anyagi helyzetbe kerültek, ezáltal az adófizetési kötelezettségüket
átmenetileg nem tudják teljesíteni. Az alábbi tájékoztatóval ismertetjük, hogy az adózó mit tehet
fizetési nehézsége esetén, valamint célunk elősegíteni a méltányossági eljárások feltételeinek és
ügymenetének megismerését.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) meghatározott
feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára, mely
egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében. Alapelvként
írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek
fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.”
Az önkormányzati adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény
lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó bizonyítja,
hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. Az adótartozás mérsékléséről és a
fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(továbbiakban: Art.) rendelkezik.
Az Art. méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) a jogszabályokban
meghatározott fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az
esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni. Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló
fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére illetve
elengedésére, összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem.
A fizetési kedvezményre irányuló eljárás az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi és
központi adók és egyéb fizetési kötelezettségek valamint pótlékok, bírságok vonatkozásában benyújtott
fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) iránti kérelmek, illetve mérséklési (elengedési)
kérelmek elbírálására terjed ki. Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.
A kérelem előterjesztésére jogosult:
1. az adózó,
2. az Art. 59. § (1) bekezdése, a 60. § (1) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személy,
3. az Art. 12. § alapján a felszámoló és a végelszámoló,
4. az Air. 19. § szerinti adózási ügyvivő, valamint
5. az Air. 20. § szerinti pénzügyi képviselő és
6. az Air. 21. § szerinti bizalmi vagyonkezelő.
Azon adózók, akik nem személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a
kiskorúak), az Air. (14)-(18) §-ai szerint képviselő útján képviseltethetik magukat.

1

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján a jogerős fizetési
kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – az adózó
kezdeményezheti fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés),
valamint a ténylegesen fennálló – már esedékes – adótartozásra vonatkozóan adómérséklés
engedélyezését. Fontos, hogy a fizetési könnyítés és adómérséklés engedélyezése kizárólag az arra
jogosult kérelmére történhet, és az abban foglaltaktól az adóhatóság nem térhet el
Nem engedélyezhető mérséklés vagy elengedés a beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), és a már
befizetett helyi adóra, gépjárműadóra. Ez azt jelenti, hogy az átvezetéssel, visszatartással vagy
befizetéssel rendezett fizetési kötelezettséget nem lehet mérsékelni. Az adók módjára történő
behajtásra kimutatott köztartozások esetében (pl.: gondozási díj, elővezetési költség stb.) fizetési
kedvezményt az adóhatóság az Art. szabályai szerint bírálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a
behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.
Jogi személy és egyéb szervezet mérséklési kérelmének elbírálási szabályai
Jogi személy és egyéb szervezet esetében a pótlék és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő
körülmény fennállása esetén, így különösen akkor mérsékelhető (engedhető el), ha e tartozások
megfizetése az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A gazdálkodás ellehetetlenülése
komplex vizsgálatot igényel, mivel ennek törvény szerinti következménye a tevékenység megszüntetése
(gazdálkodó szervezeteknél a felszámolás). A mérséklés intézménye nem a felszámolási eljárás
elodázására szolgál, csak ott indokolt tehát alkalmazni, ahol a tartozás mérséklésével a racionális
gazdálkodás még helyreállítható vagy elősegíthető. Következésképpen, ha a gazdálkodási tevékenység
már ellehetetlenült, nincs helye a méltányosság gyakorlásának. Jogi személy és egyéb szervezet, vagy
gazdálkodó tevékenységet folytató természetes személy pótlék- és bírságtartozása mérséklését
(elengedését) az önkormányzati adóhatóság az adótartozás egy részének vagy egészének
megfizetéséhez kötheti.
A részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozó szabályok
Nem engedélyezhető mérséklés vagy elengedés a beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), és a már
befizetett helyi adóra. Egyéb adók tekintetében fizetési könnyítés a következő feltételek együttes
megléte esetén engedélyezhető:
1. az adósnak fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű
megfizetésére nem képes,
2. a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,
3. a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése
valószínűsíthető.
A fizetési könnyítés engedélyezéséhez az adóhatóság a határozatában különböző feltételeket
szabhat. A feltétel nem teljesítése esetén a kedvezmény megszűnik és a tartozás a pótlékkal együtt egy
összegben esedékessé válik.
Ilyen feltétel lehet különösen:
▪ a fizetési könnyítés időtartama alatt esedékessé váló egyéb (folyó) adófizetési kötelezettség teljesítése,
▪ a fizetési könnyítés tartama alatt végrehajtható hátralék keletkezésének elkerülése,
▪ az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetése,
▪ megfelelő biztosíték (kezesség, zálog, jelzálog) adása,
▪ a fizetési könnyítés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok (kezesség, zálogjog,
jelzálogjog) eredeti funkciójuk betöltésére alkalmatlanná válása esetére annak pótlása. (Ha a kérelmező
az adóhatóság felhívása ellenére határidőben pótlásukról nem gondoskodik, az bontó feltétel lehet, azaz
a kedvezmény érvényét veszti.)
A feltétel nem teljesítése esetén a kedvezmény megszűnik és a tartozás járulékaival együtt egy
összegben esedékessé válik.
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Természetes személy fizetési könnyítési kérelmének elbírálási szabályai
Természetes személyek esetében a felróhatóság ellenére is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a
kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi,
jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést
jelent. A fizetési könnyítés engedélyezése tehát nem jogosultság, az nem jár automatikusan, arra csak a
törvényben meghatározott feltételek fennállásakor van lehetősége az adóhatóságnak. Így értelemszerűen
nem engedélyezhető fizetési könnyítés, ha az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel egy
összegben is képes volna a tartozások megfizetésére, illetve abban az esetben sem, ha az adózó nem
rendelkezik olyan jövedelemmel, illetőleg vagyonnal, amelyből a tartozások későbbi időpontban (vagy
részletekben) történő megfizetése valószínűsíthető volna.
Természetes személy adózó részére engedélyezhető automatikus részletfizetési kedvezmény
A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is –
kérelmére szintén engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a
fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó
adótartozása nem haladja meg az 500.000 Ft-ot.
Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12
hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet, az adózó jövedelmi és vagyoni
viszonyainak vizsgálata nélkül.
Kérelem benyújtás módjai és formája
A kérelmet – az eljárás gyorsítása érdekében – célszerű az önkormányzati adóhatóságnál vagy az
Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) rendszeresített nyomtatvány teljes körű kitöltésével
benyújtani.
Magánszemély adózónak lehetősége van arra, hogy kérelmét papír alapon, postai úton nyújtsa be.
A www.eger.hu/adóügyek/méltányosságikérelmek linken elérhető az EGERFK19MSZ számú fizetési
kedvezményre, illetve az EGERM19MSZ számú adómérséklésre vonatkozó adatlap. Egyszerűsített
(automatikus) részletfizetési kérelem benyújtására az EGERRF19MSZ számú nyomtatványon van
lehetőség.
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemély adózók az OHP felületen történő ügyindítással
elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket, melyre vonatkozó tájékoztatást a honlapunkon találnak.
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A gazdálkodók (egyéni vállalkozók, cégek stb.) számára 2018. január 1-jétől kötelező az adóügyekben
az elektronikus ügyintézés, ennek megfelelően fizetési könnyítésre vonatkozó kérelmüket az
Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) felületen történő ügyindítással, vagy ePapír felületen
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.
Méltányossági eljárás kezdeményezésekor a magánszemélyeket – ide értve az egyéni vállalkozókat is
– nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek viszont 10.000 Ft eljárási
(közigazgatási) illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni, melyet Eger Megyei jogú
Város Önkormányzat 12033007-00102883-04700007 számú Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték
Beszedési számlájára kell teljesíteni.
Mérséklési és fizetési könnyítési kérelem ugyanazon beadványban történő együttes előterjesztése esetén
a mérséklési kérelemmel érintett tartozásra (e kérelem elutasítása esetére) célszerű fizetési könnyítést
is kérni, mivel ennek hiányában – tekintettel arra, hogy az adóhatóság a döntésében a kérelemtől nem
térhet el – a mérsékelt összegre az adóhatóság akkor sem engedélyezhet ebben az eljárásában fizetési
könnyítést, ha a többi tartozás megfizetésére ilyen kedvezményt biztosított.
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A fizetési kedvezmény engedélyezéséhez szükséges törvényi feltételek fennállásának vizsgálata során
adóhatóságunk mérlegeli a kérelemben előadott információkat, a hivatalból rendelkezésre álló, valamint
más szervek nyilvántartásaiból elérhető adatokat. Szükség esetén nyilatkozattételre (hiánypótlás),
illetve a közölt adatok, körülmények okiratokkal történő alátámasztására szólíthatjuk fel az adózót.
Amennyiben az adózó a nyilatkozattételi felhívásnak nem tesz eleget, a kért adatokat nem közli, vagy
a kért okiratokat nem küldi meg a megadott határidőre, adóhatóságunk a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.
A további tájékoztatást és információkat a város honlapján a https://www.eger.hu/hu/adougyek linken
találhatnak az érdeklődők!
Előre is köszönjük, hogy befizetett helyi és központi adóikkal hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez!
Eger, 2019. október 16.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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; Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/
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