TÁJÉKOZTATÓ
Fizetési kedvezményekről
/ART. 198.§-201.§/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság arra kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy a következő
hetekben elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba
munkatársainkkal. Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb a helyi adóügyek
intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus
út, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel.
Önkormányzati adóhatóságunk teljes egészében biztosítja adóügyekben az elektronikus ügyintézést, így
otthonról minden ügy indítható és intézhető. Az Elektronikus Önkormányzati Portál (Portál) https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap, ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes
megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, adatbejelentéseiket,
ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek
bankkártyával adót, díjat az önkormányzatunknál. Bővebben a részletekről honlapunkon olvashatnak
/https://www.eger.hu/hu/adougyek/.
Amennyiben elengedhetetlenül fontos a személyes megjelenés, úgy a személyes ügyintézéshez előzetes
időpontfoglalásra van szükség. Ez összhangban más hivatalok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések betartását szolgálja.

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe
veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik. Ezek
az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (nyilvántartott helyi adók, gépjárműadó
tartozások, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését, melynek áthidalására a törvényi
keretek között /ART. 198.§-201.§/, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők: fizetési
halasztás, részletekben történő megfizetés, mérséklés illetve elengedés.
Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: Elektronikus önkormányzati portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók, vagy
magánszemélyek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon
terjeszthetik elő.
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap
használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon
történő beküldés mellett is, levél formában.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága www.eger.hu internetes honlapján az
„EGERFK21MSZ Fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési halasztás) kérelem adatlapja
magánszemélyek részére" menüpontban elérhető adatlap kitöltésével, az alábbi elérési útvonalon:
https://www.eger.hu/hu/adougyek/meltanyossagi-kerelmek tölthetik le az űrlapot. Ez az űrlap elektronikus
beküldésre nem alkalmas!
A papíralapú kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz címezve kell előterjeszteni. A fizetési kedvezményre
irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.
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A természetes személyek automatikus fizetési könnyítésének felső határa 2021. évtől 1 millió forintra
emelkedett. A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános
forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa
nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő
havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata
nélkül.
Az automatikus fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni
vállalkozók az AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM /ASP ADO ERK/ űrlapon terjeszthetik
elő.
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Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap
használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon
történő beküldés mellett is, levél formában.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága www.eger.hu internetes honlapján az
„EGERRF21MSZ-Autómatikus részletfizetési kérelem adatlapja magánszemélyek részére" menüpontban
elérhető adatlap kitöltésével, az alábbi elérési útvonalon: https://www.eger.hu/hu/adougyek/meltanyossagikerelmek tölthetik le az űrlapot. Ez az űrlap elektronikus beküldésre nem alkalmas!
A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített)
tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el),
azonban e körben sincs lehetőség a beszedett idegenforgalmi adó mérséklésére (elengedésére).
A mérséklés engedélyezésének feltétele, magánszemély kérelmére a megélhetés súlyos
veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetében a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. A fizetési
könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség
fennállása. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható, objektív
körülmény. Ennek figyelembe vételével az adóhatóság a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek
kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is
engedélyezheti.
Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő
fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja
megegyezik a fentiekben leírtakkal.
Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen
előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék a tartozásukat.

Gazdálkodó szervezetek fizetési kedvezményei
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során szintén
figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét
érintik. Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (nyilvántartott helyi adók,
gépjárműadó tartozások, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését, aminek
áthidalására a törvényi keretek között /ART. 198.§-201.§/, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények
engedélyezhetők: fizetési halasztás, részletekben történő megfizetés, mérséklés illetve elengedés.
A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS
KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő.
Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: Elektronikus önkormányzati portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített)
tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el).

A pótlék, bírság mérséklés engedélyezésének feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.
Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti
fizetési nehézség fennállása, és hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás
eredménye. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív
körülmény. Ennek figyelembe vételével az adhatóság a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek
kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is
engedélyezheti.
A fizetési nehézségre vonatkozó feltétel vizsgálatát a gazdálkodási tevékenységet folytató kérelmezőnek a
tárgyévi és a tárgyévet megelőző üzleti év gazdálkodási adatai alapján végzi el az önkormányzati adóhatóság.
Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő
fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja
megegyezik a fentiekben leírtakkal.
Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen
előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
Eger, 2021. március 9.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai /előzetes bejelentkezés alapján Online időpont foglalás itt/:
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
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
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