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Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére
500.000 Ft összeget meg nem haladó adótartozásra
1. Azonosító adatok
Adózó neve: ……………………………………………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………...........
Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………

2. Kérelem

Kérem, hogy az Art. 199. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ……………………………….. Ft
összegű (maximum 500.000 Ft) adótartozásomra ………………… (maximum 12) havi
pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.

Nyilatkozom, hogy a részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az abban
foglaltakat tudomásul veszem.

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

…………………………………………………………….
adózó (meghatalmazott) aláírása

Tájékoztató a magánszemélyek maximum 500.000 Ft összegű tartozására
engedélyezhető automatikus részletfizetés feltételeiről

Tisztelt Ügyfelünk!
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 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 (automatikus részletfizetési kedvezmény).
Az Art. 199. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó a (1) bekezdés alapján engedélyezett részletfizetés
során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a
tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az
eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján illetékmentes.
A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59.§ (1) bekezdése szerint az adó
megfizetésére kötelezett személy. Azon adóalanyok, akik nem személyesen járnak el, illetve
személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 14.§ - 21.§ szerinti képviselő útján képviseltethetik magukat.
Fentiek alapján amennyiben Ön:
1. természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános
forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is abban az esetben jogosult
• illetékmentesen,
• naptári évente egy alkalommal,
• legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés igénybevételére,
amennyiben az automatikus részletfizetés iránti kérelmét jelen nyomtatvány felhasználásával postai
úton, illetve személyesen Lőrinci Város Önkormányzatának Adóhatóságához benyújtja.

