Tisztelt Adózók!
Adóhatóságunk ezúton tájékoztatja Önöket a fizetési kedvezmények szabályairól. A fizetési könnyítés
szabályait, valamint az automatikus részletfizetési kedvezmény, előlegmérséklés lehetőségét az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. A fizetési kedvezmények
engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmezheti a kötelezettséget
nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók (egyéni és társas vállalkozások), a kérelmet
kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. Az Elektronikus Önkormányzati Portál az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne. A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületén érhetők el az
Általános adónyomtatványok között a kérelem elnevezésű nyomtatványaink, melyek letölthetők,
kinyomtathatók és ügyfélkapus belépéssel elektronikusan is beküldhetők adóhatóságunk számára.
Fizetési kedvezmények (Art. 198. §)
Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó
megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra (pl.: építményadó,
telekadó, magánszemély kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó stb.) 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 az adott helyzetben tőle elvárható, és a
helyzet átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a
feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és
körülményeit.
Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett adóra.
Természetes személy esetében a fizetési könnyítés a törvényben meghatározott feltétel (felróhatóság,
elvárható eljárás) vizsgálatának figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező
igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi,
vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.
Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés a törvényben meghatározott
feltétel (felróhatóság, elvárható eljárás, beszedett adó) vizsgálatának figyelmen kívül hagyásával is
engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy
pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy

az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az
adósságrendezési eljárás során.
A kérelem teljesítése az adóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik. Alapvető kritérium a kérelem
benyújtásával szemben, hogy arra – az adózó által a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolt fizetési nehézség fennállásakor kerüljön sor. A fizetési halasztási, részletfizetési a kedvezmény
feltételhez köthető.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a kedvezmény feltétele vagy az esedékes részletek befizetése nem
teljesül, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé
válik.
Benyújtható űrlap neve: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM
A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületén érhetők el az Általános adónyomtatványok között.
Automatikus részletfizetési kedvezmény (Art. 199. §)
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 ötszázezer forint összegű adótartozásra - kivéve a beszedett adóra - évente
egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fizetéshalasztási,
részletfizetési feltételek vizsgálata nélkül. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a
kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az
esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi
pótlékot számít fel.
Benyújtható űrlap neve: AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületén érhetők el az Általános adónyomtatványok között.
Adómérséklés (Art. 201. §)
Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a beszedéssel
megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti,
ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének
megfizetéséhez kötheti. Az adóhatóság a természetes személyen kívül más személy adóját nem
engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti
különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi
személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a
mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.
Benyújtható űrlap neve: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM
A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületén érhetők el az Általános adónyomtatványok között.
A helyi iparűzési adóelőleg mérséklése (Art. 69. §)
Az adózó az iparűzési adóelőleg esedékességének időpontjáig (jellemzően március 15-ig és
szeptember 15-ig) benyújtott kérelmében az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását
kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és
számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.
A helyi iparűzési adóelőleg mérséklés lehetősége az első féléves előlegfizetés tekintetében 2020.
március 16-ig áll fent.
Benyújtható űrlap neve: IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM
A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületén érhetők el a Helyi iparűzési nyomtatványok között.
Az eljárásokért fizetendő illeték mértéke
A gazdálkodó szervezeteknek a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) és az adómérséklésre
irányuló eljárásért 10.000 forint illetéket kell fizetni az eljárási illeték számlára (számlaszám:
10300002-10697900-49020272) az eljárás kezdeményezésekor utalással. Több kérelem esetében az
illeték kérelmenként fizetendő.
A természetes személyeknek – ideértve az egyéni vállalkozókat is – az eljárások után nem kell
illetéket fizetni.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt tart ügyfélfogadást: Hétfő, Kedd, Péntek: 7.3012.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Az ügyintézés az
adózók kezdőbetűjele szerint történik. A számlaszámok és az ügyintézők telefonszáma a Jászberény
Város honlapján érhetők el, a www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási IrodaAdóügyek/Számlaszámok és Ügyintézők menüpont alatt.
A tájékoztató készült: 2020. 03.06.
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