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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-ERK JELŰ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
Tisztelt Adózó!
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az eljárás illetékmentes.
Automatikus részletfizetési kérelem az iForm ASP-ADÓ-ERK jelű nyomtatvány kitöltésével nyújtható
be. Az útmutató segítséget nyújt a bevallás pontos kitöltéséhez, támogatja az ügyintézés gyors és
jogszerű teljesítését.
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). Vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy adózók esetében székhely
és adószám feltüntetése is szükséges.)
FŐLAP
1. Adózó adatai:
A magánszemély adóalany azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni
(bejelentkezés esetén automatikusan kitöltődik). Itt kell szerepeltetni a kérelem kitöltőjének nevét,
születési nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, továbbá elérhetőségét
is, mely, az adóhatóság részéről esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt szolgálja
(email címe, telefonszáma).
2. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése:
Ebben a pontban kell megjelölni a részletfizetéssel érintett adónem(ek)et, a hátralék összegét, a
részletfizetés kérelmezett időtartamát, valamint a teljesítés kezdő időpontját.
Tájékoztatom, hogy 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 egymillió 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.”
„(3) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1) és (2) bekezdés szerinti 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.”
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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 engedélyezhető. 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 kedvezmény
iránti kérelmet az adóhatósághoz terjesztik elő, akkor az adóhatóság a végrehajtási eljárás során érkezett
kérelmet az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a
tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.”
3. Kérelem
Az előző pontba beírtak jóváhagyása.
4. 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 adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 49. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a hatóság
megszűnteti az eljárást.
Az önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról,
nyomtatványokról az www.bp18.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

adatbejelentési

Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse az Adó Osztályt a központi
telefonszámon: 296-1400. E-mailt az uszi@bp18.hu e-mail címre tud küldeni, melyet az ügyfélszolgálat
továbbít az Adó Osztály részére.
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