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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-ERK JELŰ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
Tisztelt Adózó!
Az Itv. 33.§ (2) bekezdése 23. pontja értelmében magánszemélyek – ideértve az egyéni
vállalkozókat is – által kezdeményezett elsőfokú államigazgatási eljárás illetékmentes.
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.
Előlap
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve,
születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe,
adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus
kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ)
Kérelem űrlap
I. Kérelmező adatai:
Magánszemély kérelmező esetében:
A magánszemély adóalany azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Itt
kell szerepeltetni a bevallás kitöltőjének nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét,
idejét, címét, levelezési címét, adóazonosító jelét, továbbá elérhetőségét is, mely, az adóhatóság
részéről esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt szolgálja (email címe,
telefonszáma).
II. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése:
Azon adónemeket kell bejelölni, amelyekre részletfizetést kér, be kell írni a hátralék összegét,
hogy hány hónapra, és a teljesítés kezdő időpontját.
Tájékoztatom, hogy az Art. 199. §-a alapján a magánszemélyek legfeljebb 500.000,- Ft összegű
adótartozásra - évente egy alkalommal - legfeljebb 12 havi részletfizetést kérhetnek!
III. Kérelem
Az előző pontba beírtak jóváhagyása.
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IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az adatlapokon a magánszemély aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik
arról, hogy az adóhatóság részére szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak. Amennyiben
nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül
érvénytelen. Az adózó helyett könyvelője nem írhatja alá a kérelmet csak akkor, ha erre
képviselet keretében eljárhat. Ügyfélkapuval rendelkező adózóink számára a kérelem
benyújtása elektronikus úton is teljesíthető.

Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a
hiánypótlási kötelezettségét nem teljesíti, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el
az Air. 49. § b) pontja értelmében a hatóság megszűnteti az eljárást.
Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves
adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót
hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.
Amennyiben az automatikus részletfizetéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse
a Közigazgatási és Hatósági Iroda ügyintézőjét a 296-1400 telefonszámon vagy ügyfélfogadási
időben személyesen a Közigazgatási és Hatósági Iroda (1181 Budapest, Városház utca 16.).
Továbbá időpont foglalásra is van lehetőség honlapunkon: https://www.bp18.hu/polgarmesterihivatal/idopont-foglalas

