
RÉSZLETFIZETÉSI, FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI ÉS ADÓMÉRSÉKLÉSI 

KÉRELMEK 

 

Jogszabályi háttér: 

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

• Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

• Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.). 

 

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző 

 

 

Fizetési halasztás és részletfizetés engedélyezése (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés)  

az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál 

nyilvántartott adóra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség 

- a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az 

adott helyzetben tőle elvárható, továbbá 

- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési 

nehézség kialakulásának okait és körülményeit. 

 

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt 

feltételhez kötheti. 

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a 

bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és 

a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

 

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti 

(elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató 

magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét 

ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) 

megfizetéséhez kötheti. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 23. pontja értelmében 

magánszemélyek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – által az adóhatóságnál kezdeményezett 

első fokú államigazgatási eljárás illetékmentes.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (8) bekezdése értelmében a gazdálkodó 

szervezetnek az adóhatóságnál 2013. január 1-jétől kezdeményezett fizetési könnyítésre 

(részletfizetés, fizetési halasztás) irányuló eljárásért 10.000 forint, azaz Tízezer forint eljárási 

illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg, megfizetni.  

Amennyiben, a kérelem fizetési halasztásra és részletfizetésre is irányul, úgy az két külön 

eljárásnak minősül, ezért ilyen esetben 2 x 10.000 forint illetéket, azaz 20.000 forintot kell 

megfizetni.   

 

A közigazgatási hatósági eljárásért az Itv. törvényben megállapított illetéket kell fizetni.  

Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság  

a) kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja; 

b) az eljárást megszűnteti; 

c) az eljárást egyezséget jóváhagyó határozattal zárja le. 

 



Ha több ügyfél ügyében indul egy közigazgatási hatósági eljárás, az ennek megindítását kérő 

ügyfelek egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért. Megszűnik az egyetemlegesség, 

ha a közigazgatási hatóság mindegyik ügyfélre nézve külön döntést hoz.  

Az illeték megfizetésének módja Dorog Város Önkormányzat 11740023-15385743-0347000 

számú „Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla”-jára átutalással. 

 

 

Ügymenet leírása: 

 

Az adózó kérelmére indul. A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét 

amelyre a könnyítést, mérséklést kéri. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség 

kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. Az 

adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során dönt. Ha az adózó által kért 

kedvezmény törvényi feltételei a benyújtott igazolások alapján fennállnak, a kedvezmény 

határozattal kerül engedélyezésre. 

 

Jogorvoslat: 

 

Az adóhatóság határozata ellen az adózó a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz 

(Tatabánya, Bárdos László u. 2.) kell címezni, de Dorog Város Jegyzőjéhez kell benyújtani. A 

fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.  

 

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden 

megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, gazdálkodó szervezet (ide 

nem értve az egyéni vállalkozót) esetében legalább 15.000,- Ft,  legfeljebb 500.000,- Ft. 

 

 

 Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás feladásával lehet megfizetni 

Dorog Város Önkormányzatának 11740023-15385743-03470000 számú „Államigazgatási 

eljárási illeték beszedési számla”-jára. 

 

Az ügyintézés határideje: 30 nap 

Az ügyintézés helye:  2510 Dorog, Bécsi út 79-81.,   

Ügyintéző:   az adott adónemet nyilvántartó ügyintéző 

  Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 1300-1600 óráig,  

                                                           Szerda: 800-1200 és 1300-1600 óráig 

 Telefon:   06-33/431-299 /123; 151; 157-es mellék 

  

 

Elektronikus ügyintézés a www.dorog.hu oldalon indítható. 

Magánszemély a www.dorog.hu letölthető dokumentumok, nyomtatványok oldalról 

PDF formátumban letöltheti az adatbejelentő lapot, vagy az ügyintézőtől személyesen is 

kérheti ügyfélfogadási időben. 

 

http://www.dorog.hu/
http://www.dorog.hu/

