AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓZÓ RÉSZÉRE
- legfeljebb 1.000.000 Ft összegű adótartozásra az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 199. § (1) bekezdése alapján

1. Azonosító adatok:

Adózó neve: .........................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ................................................................................................................................................
Születési helye, ideje : .........................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................

Lakóhely: ................................................................................................................................................
Levelezési cím: ....................................................................................................................................................

Telefonszám: ..........................................................................................................................................

2. A kérelemmel érintett tartozás adóneme és összege:
Adónem

Összeg
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Kérelmezett részletfizetés időtartama:
Részletfizetés időtartama (maximum 12 hónap): _______ havi részletben *
* Amennyiben nem jelöli meg a kérelmezett részletek számát, vagy 12 hónapot
meghaladó futamidőt tüntet fel, az adóhatóság 12 havi futamidő tekintetében bírálja el a
kérelmet.

TÁJÉKOZTATÁS
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 500.000 forint összegű adótartozásra
- kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket - évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi
pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Amennyiben Ön
- természetes személy (ide értve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó
fizetésére kötelezett természetes személyt is),
- legfeljebb 1.000.000 forint összegű adótartozással rendelkezik,
jogosult
- illetékmentesen
- naptári évente egy alkalommal,
- legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés igénybevételére.
Az automatikus részletfizetés iránti kérelmét a pontosan kitöltött adatlapon postai úton, vagy személyesen
az adóhatóság ügyfélszolgálatán terjeszti elő.

Az Art. 199. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetés során az esedékes
részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben
esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától
késedelmi pótlékot számít fel.
A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59. § (1) bekezdése szerint az adó megfizetésére
kötelezett személy.
Azon adózók, akik nem személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak), az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti képviselő
útján képviseltethetik magukat. Meghatalmazott eljárása során eredeti meghatalmazás csatolása szükséges.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján illetékmentes.
Az adóhatóság a kérelem elbírálásakor vizsgálja az automatikus részletfizetés engedélyezés fentiekben részletezett
feltételeinek fennállását. Amennyiben a kérelmező a fenti feltételek bármelyikének nem felel meg, a kérelem
elutasításra kerül. Jelen kérelem elutasítása esetén Adózónak lehetősége van „hagyományos” fizetési könnyítési
eljárás keretében kérelem előterjesztésére, melyet az Art. 198. § (1)-(7) bekezdése szerint kell elbírálni.

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy az automatikus részletfizetési kedvezménnyel
kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Kelt: ……………………, …………(év)….……………(hónap)………(nap)
…………………………………………………………
Adózó (meghatalmazott*) aláírása
*Kérjük csatolni a meghatalmazást is!
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