
TÁJÉKOZTATÓ 

az adófizetési könnyítésekről 

Tisztelt Adózók! 

A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán 2020. április 21-én kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 

adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A kormányrendelet tartalmazza a 

fizetéskönnyítésre vonatkozó adóigazgatási szabályokat, melyek a kihirdetését követő napon léptek 

hatályba. Az új szabályokat az alábbiak szerint kell alkalmazni. 

 

FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK 

1. Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Art.) 198. §-a és 199. §-a szerinti 

kedvezményeken túl, az önkormányzati adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett 

személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére a 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatóságnál nyilvántartott 

 legfeljebb öt millió forint összegű adóra, 

 egy alkalommal, 

 legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy 

 legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a 

veszélyhelyzetre vezethető vissza. 

Fizetési könnyítésre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező adózó gazdálkodási 

tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A fizetési könnyítés abban az 

esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek a koronavírus-járvány által okozott 

körülményre vezethető vissza és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 

2. Adómérséklés 

Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az önkormányzati adóhatóság a nem természetes személy 

adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő 

harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő Jászberény Város Önkormányzati 

Adóhatóságnál nyilvántartott 

 adótartozást, egy adónemet érintően, 

 egy alkalommal, 

 legfeljebb húsz százalékkal, de 

 öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti, ha az adótartozás megfizetése a 

kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból 

ellehetetlenítené. 

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető és az adott adónemben fennálló 

adótartozás 20%-ig terjedhet. 

A kormányrendelet szerinti adómérséklés esetén a fennmaradó összegre a fentiek szerinti fizetési 

kedvezmény nem engedélyezhető. 

Az ismertetett újfajta fizetési könnyítésre irányuló eljárások illetékmentesek és önkormányzati 

adóhatóságunk a kérelmeket 15 napon belül elbírálja. 



Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi 

a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintheti. A 

koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. 

Ez az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési kötelezettségek teljesítését, 

aminek áthidalására a jogszabályi keretek között, kérelemre fizetési kedvezmények engedélyezhetők. 

A gazdálkodási tevékenység ellehetetlenítése (pl. cég megszűnik, felszámolás alá kerül) okán 

adómérséklés akkor engedélyezhető, ha azzal a gazdálkodási körülmények helyreállíthatók. 

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. 

 

 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 kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet az önkormányzati 

adóhatóságnál előterjeszteni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus úton, az 

elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. 

A kérelem megtalálható az Elektronikus Önkormányzati Portálon az általános nyomtatványok között: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az Elektronikus Önkormányzati Portál biztosítja az adóegyenlegek 

és benyújtott adóbevallások lekérdezését, valamint a felületről adóbefizetés is indítható. A kérelem pdf 

formában kinyomtatható, vagy elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beküldhető. 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. 

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 

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

 Ézsiás Imréné      Adó- és értékbizonyítvány (57) 505 768 

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

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

Lányi László    H, L,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. 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
mailto: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. 04.30. 

 

Készítette:  Jászberényi Városi Polgármesteri Hivatal 

   Önkormányzati Adóhatósága 

 


