
Ügytípus: Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés) adómérséklés: 

 

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály 

 

Illetékességi terület: Szolnok város  

 

Eljárási illeték: Gazdálkodó szervezet esetében 10.000.- Ft, magánszemély esetén (egyéni 

vállalkozó) nincs illeték fizetési kötelezettség 

 

Gazdálkodó szervezet által – ide nem értve az egyéni vállalkozót - az adóhatóságnál 

kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000.- Ft.  

 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 

Magánszemélyek esetében: személyesen osztályunkon ügyfélfogási időben, postai úton 

illetve elektronikusan történhet az önkormányzat által rendszeresített adatlapon. 

 

Nem magánszemélyek esetében: Kizárólag elektronikus úton az önkormányzat által      

rendszeresített adatlapon.  

 

    Az adatlap letölthető: www.szolnok.hu/adougyek címről 

 

Új! Automatikus részletfizetési kedvezmény: 

 

A magánszemély/egyéni vállalkozó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, 

legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi 

pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet a fizetési nehézség kialakulása feltételeinek 

vizsgálata nélkül. 

 

Ügyfélfogadási idő: 

 

 Hétfő: 13:00-16:00 

 Szerda: 8:00-16:00 

 Péntek: 8:00-12:00 

 

Az illeték megfizetése: 

 

Az illetéket a 11745004-15408930-03470000 Államigazgatási eljárási illeték 

beszedési számla javára csekken vagy átutalással kell leróni 

 

 

Az ügymenetre vonatkozó általános tájékoztatás:  

 

            Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál  

            nyilvántartott adóra engedélyezhető.                  

http://www.szolnok.hu/adougyek


A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak 

elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, illetve 

a fizetési nehézség átmeneti jellegű.  

  

           Adómérséklés: 

 

Magánszemély esetén annak kérelme alapján az adóhatóság mérsékelheti vagy 

elengedheti az adótarozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást, ha azok 

megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését 

súlyosan veszélyezteti. 

 

Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb 

szervezet esetén annak kérelme alapján a pótlék- és a bírságtartozást az adóhatóság 

kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti), különösen akkor, ha annak 

megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy 

egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A mérséklést az 

adóhatóság az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.  

  

A kérelemnek tartalmaznia kell  az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a 

könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség 

kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a 

kérelemben foglaltakat, valamint az illeték megfizetését igazoló bizonylatot. 

  

Az adóhatóság a kérelem megalapozottságáról egyedi eljárás során bizonyosodik 

meg, szükség szerint további dokumentumokat kér be az adózótól. 

           

                                

Vonatkozó jogszabályok:  

 

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény 198.§ (fizetési halasztás, 

részletfizetés), 201.§ (adómérséklés) 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

 

 


