
TÁJÉKOZTATÓ 

a hátralékkal rendelkező adózók részére 

 

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága 

tájékoztatja a hátralékkal rendelkező lakosokat, vállalkozásokat az alábbi lehetőségekről. 

 

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, amennyiben az adózók a járvány- illetve a veszélyhelyzet 

gazdasági következményei miatt – önhibájukon kívül – nem tudnak eleget tenni fizetési 

kötelezettségeiknek, fizetési kedvezmény iránti kérelmet nyújthatnak be adóhatóságunkhoz. 

 

A fizetéskönnyítési kérelem benyújtásának módja: 

 Magánszemélyek kérelmüket benyújthatják papíralapon vagy elektronikusan. A jogi 

személyek és egyéni vállalkozók elektronikusan az ügyfélkapun keresztül küldhetik be a 

kérelmeiket.  

 

 A Méltányossági kérelem című nyomtatvány megtalálható a https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap Elektronikus Önkormányzati Portálon, az általános nyomtatványok 

között. Papír alapú nyomtatványt adóhatóságunk telefonos kérésre szívesen postáz, melyet 

kitöltve az Adóigazgatási Iroda kapujánál elhelyezett postaládába, vagy a város több területén 

kihelyezett véleményládába helyezhetnek, illetve postán keresztül tudják eljuttatni irodánkhoz.  

 

Illetékfizetési kötelezettség: 

 A természetes személyek és az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményre irányuló kérelme 

alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes. 

 

 A gazdálkodó szervezetek által kezdeményezett fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetéke 

10 ezer forint. A jelenleg hatályos jogszabály alapján költségmentesség – így illetékmentesség 

– kizárólag természetes személy kérelmére engedélyezhető.  

 

Eljárási illeték számlaszáma: 10300002-10697900- 49020313 

 

A fizetési könnyítési lehetőségek: 

 Fizetési halasztást és részletfizetést engedélyezhet adóhatóságunk minden olyan természetes 

személynek, egyéni vállalkozónak és vállalkozásnak, aki kérelemmel fordul az adóhatósághoz 

és jogosult a kedvezményekre. 

 

 Legfeljebb 12 havi pótlékmentes automatikus részletfizetést engedélyez adóhatóságunk a 

természetes személy, az egyéni vállalkozó kérelmére az ötszázezer forint alatti összegű 

adótartozásra, a feltételek vizsgálata nélkül. 

 

 Természetes személy kérelme alapján adótartozás, valamint a pótlék- és bírságtartozás 

mérsékelhető, vagy elengedhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.  

 

Az egyéni vállalkozó, a jogi személy vagy egyéb szervezet kérelmére a bírság- vagy 

pótléktartozás mérsékelhető, ha annak megfizetése gazdálkodási tevékenységét 

ellehetetlenítené. Adómérséklés ezen vállalkozói kör részére akkor engedélyezhető, ha azzal a 

racionális gazdálkodási körülmények ezáltal helyreállíthatók. Azonban nincs lehetőség a tőke, 

illetve adótartozás mérséklésére. 

 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


A kérelem indoklása és igazolásának módja: 

 Azoknál az adózóknál, akik kérelmükben a fizetési könnyítést a koronavírus által okozott 

gazdasági nehézségre hivatkozva kérik, e körülményt adóhatóságunk a törvényi kereteken 

belül kiemelten veszi figyelembe és a fizetési könnyítés időtartamára, kivételes méltánylást 

érdemlő esetben a pótlékok kiszabását mellőzheti. 

 

 A fizetési nehézség járványügyi helyzet miatti kialakulását bizonyítja egyrészt a tartozás 

keletkezésének időpontja, másrészt a természetes személy kérelmezőnek a veszélyhelyzet 

elrendelését megelőző és követő jövedelmi és vagyoni helyzetének, illetve a gazdálkodási 

tevékenységet folytató kérelmezőnek a veszélyhelyzet elrendelését megelőző és követő 

gazdálkodási adatainak összehasonlítása. A kérelem indokoltságát bizonyító munkáltatói 

papírokat, illetve gazdasági számításokat, kimutatásokat kérjük a kérelemhez csatolni.   

 

A kérelmekkel kapcsolatosan ügyintézőinket az alábbi számokon tudják elérni: a telefonos 

ügyintézés az adózók kezdőbetűjele szerint történik 

 

Bagi Tibor irodavezető helyettes  K,    (57) 505 724 

Bató Zita     B, kiemelt adózók  (57) 505 709 

Rácz-Barati Renáta   A, S, L,    (57) 505 706 

 Kalicsné Dalmadi Erika   E, É, M, N, NY              (57) 505 703 

 Ézsiás Imréné      Adó- és értékbizonyítvány (57) 505 768 

Kalmár Ferencné    F, G, Gy, J   (57) 505 705 

Varga Zsuzsanna    I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS (57) 505 717 

Lányi László    H, O, Ó, Ö, Ő, T, TY   (57) 505 743 

Nagy Gábor    SZ, gépjárműadó  (57) 505 711 

Sisa Boglárka    R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű  (57) 505 723 

 

Bódisné Görbe Krisztina irodavezető     (57) 505 702 

 

Lehetőségük van elektronikus levélben is érdeklődni, a feltett kérdésekre néhány napon belül választ 

adunk. E-mail cím: ado@jaszbereny.hu. 

 

 

Az adózással kapcsolatos információk elérhetőek a Jászberény Város honlapján, a 

www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek menüpont alatt. 

 

A tájékoztató készült: 2020. 04.06. 

 

 

Készítette:  Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal 

  Önkormányzati Adóhatósága 
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