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AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM TERMÉSZETES 

SZEMÉLY 

ADÓZÓK RÉSZÉRE 
1. 

Adózó azonosító adatai:  

a)Neve:..................................................................................................................................................  

b) Adóazonosító jel: ...........................................................................................................................  

c) Lakcíme (postázási cím): ...................................................................................................................  

d) Telefonszám (napközbeni elérhetőség): .................................................................................................  

 

Érvényes ügyfélkapus regisztrációval rendelkezem, ezért jelen eljárás során az iratok elektronikus  

úton történő kézbesítését kérem. IGEN / NEM  

IGEN válasz esetén:  

Adózó születési helye, ideje: ..................................................................................  

Anyja neve: ...............................................................................................................  

2. 

Kérelem  

Kérem, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 199. § (1) bekezdésében  

foglaltak alapján az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott 500.000 Ft-ot meg nem haladó  

 

adónem (jogcím) összeg 

  

  

  

  

mindösszesen:   

 

adótartozásomra ................ havi (legfeljebb 12 havi) pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.  

Nyilatkozom, hogy az automatikus részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást  

elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul veszem.  

 

 

Kelt,............................................, ...........(év)..................................(hónap) ..............(nap)  

 

 

 

................................................................ 

adózó (meghatalmazott) aláírása 

mailto:ado@tapioszentmarton.hu
http://www.tapioszentmarton.hu/


- 2 - 

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága 

2711. Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. Fsz. 09. szoba 

E-mail: ado@tapioszentmarton.hu, Web: www.tapioszentmarton.hu, Telefon: +36-29/423-001/18 mellék 

 

Tájékoztató a természetes személyek legfeljebb 500.000 Ft összegű 

tartozására engedélyezhető automatikus részletfizetési kedvezmény 

feltételeiről 
 

 

 

Tisztelt Adózó!  

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 199. § (1) bekezdése 

alapján a természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az 

általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az 

adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra - 

kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket - évente egy alkalommal 

legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.  

 

Az Art. 198. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetés 

során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a részletfizetési kedvezmény érvényét 

veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a 

tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.  

 

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései alapján illetékmentes.  

 

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59. § (1) bekezdése szerint az 

adó megfizetésére kötelezett személy.  

 

Az automatikus részletfizetés iránti kérelmét a mellékelt, pontosan kitöltött adatlapon 

terjesztheti elő postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen az önkormányzat 

Adóirodáján.  

 

Az adóhatóság a kérelem elbírálásakor vizsgálja az automatikus részletfizetés 

engedélyezésének fentebb részletezett feltételeinek fennállását. Amennyiben a kérelmező a 

feltételek bármelyikének nem felel meg, a kérelem elutasításra kerül. Ez esetben adózónak 

lehetősége van az Art. 198. § (1)-(7) bekezdése szerint elbírálandó fizetési könnyítés iránti 

kérelem előterjesztésére a megfelelő adatlap kitöltésével. 
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