
Ügyleírás 

 

FIZETÉSI HALASZTÁS, RÉSZLETFIZETÉS, (FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS) 
ADÓMÉRSÉKLÉS 

 
Részletfizetés, fizetési halasztás (fizetési könnyítés): Az adózó és az adó megfizetésére 
kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. 
Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak 
elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési 
szándék). A fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát  az adó későbbi megfizetése 
valószínűsíthető. 
 
Adómérséklés: Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a 
nehézség nem oldható fel.  
Magánszemély esetén mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok 
megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 
veszélyezteti.  
Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet 
esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosságból – fizetési 
könnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén - ha annak megfizetése a vállalkozási 
tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti.  
 
A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét, amelyre a könnyítést, 
mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden 
olyan tényt, adatot, amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi 
jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító 
számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait 
tartalmazó adatlapot. 
Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint 
környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetési 
könnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére 
kerülhet sor. 
 
 
Az eljárás illetéke: 2.200 Ft.  
Magánszemély részére indokolt esetben költségmentesség kérhető, melynek jogossága az 
eljárás lefolytatásához szükséges környezettanulmány során kerül megvizsgálásra. 
 
 
Ügyintézési határidő: 30 nap 
 
 

Vonatkozó jogszabályok 
Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. 133. § - 134. §. 
Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (1) bekezdése. 
 
Letölthető dokumentumok: 
Adatlap adóval kapcsolatos kedvezmény kéréséhez 



 
 
A kérelemhez szükséges mellékletek: 
Jövedelemigazolások (bankszámla kivonat, nyugdíj szelvény, rendszeres pénzellátás pl: 
GYES, GYED, családi pótlék szelvénye, jövedelemigazolás, stb.) 
 
 
 
Az ügyintézés helye:  Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége 
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:   8.30 – 16.00 
   Kedd:   8.30 – 16.00 
   Szerda:  8.30 – 16.00 
   Csütörtök:  8.30 – 16.00 
   Péntek: 8.30 – 13.00 
  Munkaközi szünet (minden nap):  12.00 – 12.30 
 
Ügyintéző:  Vorák Lajosné 
 Tel.: 06-35/550-157 
 


