
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

 

 

Rövid leírás: 

 

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó 

átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős vagy véglegessé vált fizetési 

kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti 

fizetési kedvezményre irányuló eljárás lefolytatását. A fizetési kedvezmény irányulhat részletfizetésre, 

fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre (továbbiakban együtt 

méltányossági eljárás), illetve ezek kombinációjára. Adómérséklés csak esedékessé vált adóra kérhető. 

Fizetési könnyítés: 

 

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a 

kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben 

tőle az elvárható, illetve hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű-e, tehát az adó későbbi megfizetése 

valószínűsíthető-e. 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett adóra. 

Adómérséklés: 

 

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy 

pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

Az adóhatóság a természetes személyek adóján túl más személy adóját nem engedheti el, és nem 

mérsékelheti. 

Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a 

pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség különösen abban az esetben, ha annak 

megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb 

szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez 

feltételt is köthet. 

Automatikus fizetési könnyítés: 

 

Természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó 

fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, 

legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi 

pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fent részletezett feltételek vizsgálata nélkül. 

Eljárás: 

 

Méltányossági eljárás kérelemre indul. 

A kérelem benyújtható: 

- személyesen: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap, 

- postai úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap, 

- elektronikus úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap. 

 



Törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni 

vállalkozót is), valamint az ügyfél jogi képviselője. 

 

Az eljárás illetéke: 

 

A méltányossági kérelem benyújtása illetékmentes. 

 

A méltányossági kérelem keretében benyújtandó dokumentumok: 

 

1. Automatikus fizetési könnyítési kérelem esetén: 

- kérelem, ami tartalmazza a kérelmező nevét, azonosító adatait, a kérelem tárgyát képező adó 

összegét az adónem megjelölésével, valamint a kérelmezett részletek számát, fizetési halasztás 

határidejét, 

- képviselő által benyújtott kérelem esetén meghatalmazás. 

2. Egyéb kérelmek esetén: 

a.) Természetes személy adózó: 

- kérelem, ami tartalmazza a kérelmező nevét, azonosító adatait, a kérelem tárgyát képező adó 

összegét az adónem megjelölésével, valamint a kérelmezett részletek számát, fizetési halasztás 

határidejét, az adómérséklés mértékét, a fizetési nehézséget bemutató adatlap, 

- az adózó és a vele közös háztartásban élők valamennyi rendszeres jövedelmének, nagy értékű 

ingó- és ingatlanvagyonának, megtakarításának, harmadik féllel szemben fennálló tartozásának 

igazolása, 

- a háztartást terhelő rendszeres kiadások igazolása, 

- hitelintézetnél vezetett folyószámla-egyenleg három hónapra visszamenőleg, 

- képviselő által benyújtott kérelem esetén meghatalmazás. 

b.) Nem természetes személy esetén: 

- kérelem, ami tartalmazza a kérelmező nevét, azonosító adatait, a kérelem tárgyát képező adó 

összegét az adónem megjelölésével, valamint a kérelmezett részletek számát, fizetési halasztás 

határidejét, az adómérséklés mértékét, a fizetési nehézséget bemutató adatlap, 

- legfrissebb mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, 

- képviselő által benyújtott kérelem esetén meghatalmazás. 

 

Jogszabály: 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.). 

 

Nyomtatvány: 

 

(automatikus részletfizetési kérelem) 

(természetes személy méltányossági kérelme) 

 

Ügyintézést végző szervezeti egység: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Adóiroda 

Kivetési Csoport 

1093 Budapest, Bakáts utca 8. 

telefon: +36-1/215-1077/433, 437 

e-mail: adoiroda@ferencvaros.hu 

https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/01/BP09ADO_adatlap_automatikus_termeszetes-szemely.pdf
https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/01/BP09ADO_adatlap_termeszetes-szemely.pdf
mailto:adoiroda@ferencvaros.hu

