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Automatikus részletfizetési kérelem 

természetes személy részére 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 199. § (l) bekezdése alapján, automatikus 

részletfizetési kedvezmény igénybevételéhez. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján 

az eljárás illetékmentes. 
 

1. Adózó (adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett) adatai: 

Neve:  ..........................................................................................................................................  

Születési helye: ................................................. Ideje: .................................................................  

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

Lakcím: ............................................................ Székhely*:.........................................................  

Adóazonosító jel: ............................................. Adószám*: ........................................................  

Levelezési cím: ................................................. Telephely*: .......................................................  

Telefonszám: .................................................... E-mail cím: .......................................................  

* Ezen adatokat a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy adózóknak szükséges kitöl-

teni. 

2. Az alábbi összegekre  1  2  3   4   5   6   7   8    9   10   11   12 
havi részletfizetés engedélyezését kérem. 
(Kérjük. hogy válaszát a választott időszak előtt feltüntetett négyzetben szíveskedjen „X”-szel jelölni!) 

 

Megnevezés 

Az alábbi tartozásra részletfizetés engedélyezését kérem (Az adó-

zás rendjéről szóló törvény alapján legfeljebb 1.000.000 Ft ösz-

szegű tartozásra engedélyezhető évente egy alkalommal) 

Építményadó Ft 

Telekadó Ft 

Gépjárműadó Ft 

Késedelmi pótlék Ft 

Mulasztási, ill. adóbírság Ft 

Talajterhelési díj Ft 

Adók módjára behajtandó köztartozás Ft 

Összesen: Ft 

A kérelemnek helyt adó határozat esetén a fellebbezési jogomról a határozat keltének napján          

lemondok:                   igen                                           nem 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóság-

nak megfelelnek. 

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

 

 

 ……………………………………………………………. 

 adózó aláírása 

 

Tájékoztatás 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a részletfizetési kérelem elbírálásához használja 

fel. Az adatlap kitöltésével adózó, illetőleg az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére 

kötelezett személy alátámasztja, hogy a részletfizetés engedélyezésének a feltételei az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 199. §-ában előírtak szerint fennáll-

nak. 

199. § [Automatikus részletfizetési kedvezmény] 

„(1) 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 egymillió forint összegű adótartozásra - kivéve a 198. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott kötelezettségeket - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlék-

mentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata 

nélkül.” 
„(3) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1) és (2) bekezdés szerinti ked-

vezményre 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.” 

198. § [Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése]  
„(1) Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az 

adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedé-

lyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség 

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az 

adott helyzetben tőle elvárható, és 
b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 

(2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési 

nehézség kialakulásának okait és körülményeit.” 

 
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. 109. § (l) 

bekezdése alapján: „(1) Ha az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvez-

mény iránti kérelmet az adóhatósághoz terjesztik elő, akkor az adóhatóság a végrehajtási eljárás 

során érkezett kérelmet az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bí-

rálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékel-

heti.” 

 


