Magánszemélyek (egyéni vállalkozók) - és gazdálkodó szervezetek fizetési
könnyítésre (részletfizetés, fizetési halasztás) és/vagy adó, - pótlékmérséklésére, elengedésére irányuló

Tájékoztató
Felhívom a figyelmét, hogy az elengedésre irányuló kérelmét csak hátralékra
vonatkozóan nyújthatja be. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 134.§ (1) bek. szerint 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 Art. 178. § 4. pontja szerint adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó
és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.
Az Art. 133.§ (1) bekezdése alapján fizetési könnyítés abban az esetben
engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
(2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a
fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.
(3) Nem engedélyezhető fizetési könnyítés
a) a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
b) a beszedett helyi adóra,
c) a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.
(4) Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
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 aránytalanul súlyos megterhelést
jelent.
Az adtalapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezmény kérelem
elbírálásához használja fel. Az adatlap kitöltése és adatok szolgáltatása önkéntes, ennek
megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok
alapján bírálja el a kérelmét.
A kérelemre indult első fokú adóigazgatási eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény rendelkezései alapján magánszemélyek esetén illetékmentes,
gazdasági társaságok esetében 10.000,-Ft. Az illeték összegét banki átutalással az
önkormányzat 11736044-15362278-03470000 számú eljárási illetékbeszedési számlára
kell teljesíteni a befizető azonosító feltüntetésével.
Kérem, az utalásról szóló bizonylatot szíveskedjen a kérelemhez csatolni.

