
 

 

Tájékoztató a kérelmezhető fizetési kedvezményekkel kapcsolatosan 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2020. április 22-től hatályos 12. § és 13. §-a szerint: 

12. § (1) Az Art. 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó 

megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet 

megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt 

millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy 

legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.   

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton 

vagy írásban nyújthatja be. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 

13. § (1) Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az 

adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet 

megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, 

legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás 

megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. 

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.   

(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 12. § szerinti fizetési kedvezmény 

nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó 

részére a 12. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton 

vagy írásban nyújthatja be. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 

A fentiek értelmében tehát tájékoztatom, hogy a koronavírus- járvány miatt fizetési nehézségbe került 

adózók az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) biztosított fizetési kedvezményeken 

túl újabb, speciális, illetékmentes fizetési kedvezményeket vehetnek igénybe. 



Adózó ezirányú kérelmét a vészhelyzet megszűnését követő harmincadik napig terjesztheti elő 

a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságnál. Az elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezett adózók az Önkormányzati Hivatali Portálon ( www.ohp-20.asp.lgov.hu ), cégkapujukon 

vagy ügyfélkapun keresztül a „Méltányossági kérelem” nyomtatvány kitöltésével és elektronikus 

beküldésével kezdeményezhetik az eljárást. 

A Rendelet 14. §-a szerint az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó az elektronikus 

úton folytatott fizetési kedvezményi eljárásban a fizetési kedvezmény iránti kérelmét az általános célú 

elektronikus kérelem űrlap (e-papír) szolgáltatás útján is előterjesztheti. 

 

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése 

A Rendelet alapján tehát adózó kérelmére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

adóhatóságánál nyilvántartott  

- legfeljebb öt millió forint összegű adóra, 

- egy alkalommal, 

- legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy 

- legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, 

 

ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési 

nehézség a vészhelyzetre vezethető vissza. A „Méltányossági kérelem” nyomtatványban kérjük 

kitölteni a vállalkozás gazdálkodására vonatkozó táblázatot (XI. pont), valamint mellékelni az 

aktuális főkönyvi kivonatot.  

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben adózó a fenti fizetési könnyítésben részesül, a továbbiakban 

részletezett adómérséklési lehetőséget nem kérelmezheti! 

 

 

Adómérséklés 

A Rendelet alapján adózó kérelmére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatósága 

az adózót terhelő, fennálló (esedékességkor meg nem fizetett) 

- adótartozást egy alkalommal, 

- legfeljebb húsz százalékkal, de 

- öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, 

 

ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a vészhelyzetre 

visszavezethető okból ellehetetlenítené.  

Ennek alátámasztására a „Méltányossági kérelem” nyomtatványban kérjük kitölteni a vállalkozás 

gazdálkodására vonatkozó táblázatot (XI. pont), valamint mellékelni az aktuális főkönyvi kivonatot. 

Fontos kiemelni, hogy az adómérséklés csak egy adónem (gépjárműadó vagy egy helyi adónem) 

tekintetében kérelmezhető és a fennmaradó összegre a Rendelet 12. §-a szerinti részletfizetés vagy 

fizetési halasztás már nem engedélyezhető! 

http://www.ohp-20.asp.lgov.hu/


A fennmaradó összeg azonnal esedékes, késedelmi pótlék kerül rá felszámításra és egyben 

végrehajtható. 

Tájékoztatom adózót, hogy csak a hiánytalanul kitöltött, a kért mellékletekkel ellátott kérelem esetén 

biztosított a rendelet szerinti 15 napos ügyintézési határidő. Hiányosan kitöltött kérelem esetén adózót 

hiánypótlásra szólítjuk fel, melynek teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Tekintettel arra, hogy Adózó a Rendeletben biztosított fizetési kedvezmények mellett az Art. 

szerinti, gazdálkodó szervezet esetén (ide nem értve az egyéni vállalkozót) illetékköteles fizetési 

kedvezményeket (fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés) is kérelmezheti, a 

nyomtatványban kérjük Adózó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely jogszabály szerinti 

elbírálást kérelmezi.  

Melléklet: Táblázatos összefoglaló 

 

Székesfehérvár, 2020.05.05. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat                          

 Adóhatóság 



KEDVEZMÉNY TÍPUSA JOGSZABÁLY HIVATKOZÁS ELJÁRÁSI ILLETÉK ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ FELTÉTELEK PÓTLÉK

Fizetési halasztás
140/2020 (IV.21.) 

Korm.rendelet 12.§
illetékmentes 15 nap

1x, max. 5MFt nyilvántartott adóra, legfeljebb 

6 hónapra ha, a fizetési nehézség a 

vészhelyzetre vezethető vissza. A 13.§ szerinti 

adómérséklés már nem engedelyézhető!

pótlékmentes

Fizetési halasztás Art. 198.§

gazdálkodó szervezet (kivéve egyéni 

vállalkozók) 10.000 Ft; magánszemélyek 

és egyéni vállalkozók illetékmentes 

30 nap

A fizetési nehézség a kérelmezőnek nem 

róható fel, átmeneti jellegű, az adó későbbi 

megfizetése valószínűsíthető

Art. 200.§ szerinti pótlék a 

halasztás idejére (kivételes 

méltányosságból mellőzhető)

Részletfizetés
140/2020 (IV.21.) 

Korm.rendelet 12.§
illetékmentes 15 nap

1x, max. 5MFt nyilvántartott adóra, legfeljebb 

12 hónapra ha, a fizetési nehézség a 

vészhelyzetre vezethető vissza. A 13.§ szerinti 

adómérséklés már nem engedélyezhető!

pótlékmentes

Részletfizetés Art. 198.§

gazdálkodó szervezet (kivéve egyéni 

vállalkozók) 10.000 Ft; magánszemélyek 

és egyéni vállalkozók illetékmentes

30 nap

A fizetési nehézség a kérelmezőnek nem 

róható fel, átmeneti jellegű, az adó későbbi 

megfizetése valószínűsíthető

Art. 200.§ szerinti pótlék a 

részletfizetés időtartamára 

(kivételes méltányosságból 

mellőzhető)

Automatikus részletfizetési kedvezmény Art. 199. § illetékmentes 30 nap

csak magánszemély és egyéni vállalkozó, 

évente 1x, max. 500.000 Ft adóra, max. 12 havi 

részlet

pótlékmentes

Adómérséklés
140/2020 (IV.21.) 

Korm.rendelet 13.§
illetékmentes 15 nap

nem természetes személy adózó is, már 

fennálló adótartozásra, 1x, max.20%-kal, max. 

5MFt-ig, csak egy adónemre, ha az adótartozás 

megfizetése a gazdálkodási tevékenységét a 

vészhelyzetre visszavezethető okból 

ellehetetlenítené.  Csak akkor kérhető, ha a 

12.§ szerinti fizetési kedvezményben nem 

részesül! A mérséklés után fennmaradó 

összegre a 12.§ szerinti részletfizetés vagy 

fizetési halasztás már nem engedélyezhető! 

a fennmaradó összeg azonnal 

esedékes, Art. 209. § szerint 

pótlékolódik

Adómérséklés Art. 201.§ (1) bek.  illetékmentes 30 nap

csak magánszemély vagy egyéni vállalkozó, adó-

bírság- vagy pótléktartozásra, megélhetés 

súlyos veszélyeztetettsége esetén

Adómérséklés Art. 201.§ (3) bek.
gazdálkodó szervezet (kivéve egyéni 

vállalkozók) 10.000 Ft
30 nap

vállalkozási tevékenységet folytatók, csak 

bírság- és pótléktartozásra, megfizetése a 

gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené

Kérelmezhető fizetési kedvezmények a veszélyhelyzet idején és a megszűnését követő 30. napig


