Tájékoztató méltányossági kérelem ügyintézéséhez
helyi adók tárgyában
Az adózó kérelmére az adóhatóság indokolt esetben, a törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén az adótartozásra fizetési könnyítést engedélyezhet.
A kérelem benyújtásához formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatvány adóhatóságunknál
beszerezhető (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106. , fszt. 107. számú iroda), illetve letölthető a
www.nyergesujfalu.hu honlapról, a nyomtatványok címszó alatt.)
I. Magánszemély adózó esetében:
- az adóhatóság az adótartozásra részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet, ha a
fizetési nehézség
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) „133. §
(1) 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
b) a beszedett helyi adóra,
(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.”
„Art. 134. § (1)
- az adóhatóság az adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy
elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti.”
A méltányossági kérelem elbírálásához az adózónak mellékelnie kell mind a saját, mind a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozóinak anyagi helyzetéről készült, egy hónapnál nem régebbi
jövedelemigazolást, illetve a tulajdonában lévő vagyontárgyakról a tulajdonjog igazolásához
szükséges iratokat.
Az adóhatóság a méltányossági kérelem elbírálása során az adózó szociális és személyi viszonyait
értékeli, a tényállás tisztázása érdekében az adózónál a szociális helyzetéről szükség esetén
környezettanulmányt készít.
Az adóhatóság a méltányossági kérelmet elutasíthatja, ha az adózó adózási kötelezettségének
adókikerülési céllal nem tett eleget.
II. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet
esetében:
„Art. 134. §
(3) 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.”
A kérelem elbírálásának határideje a beadástól számított 30 napon belül történik.

A méltányossági kérelem magánszemély és egyéni vállalkozó esetében illetékmentes, gazdálkodó
szervezet esetében: 10 000,- Ft, mely összeget az OTP Nyrt. által vezetett 11740092-1538582203470000 számú illetékszámlára kell teljesíteni, a kérelem benyújtásakor.

Kapcsolódó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

