
 

D Ö M S Ö D  N A G Y K Ö Z S É G  J E G Y Z Ő J E ,  M I N T  

E L S Ő F O K Ú  A D Ó H A T Ó S Á G  

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.      Tel.: 24-523-142     Fax.: 24-435-363       email: domsod@domsod.hu 

 

MÉLTÁNYOSSÁG 

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS, RÉSZLETFIZETÉS, MÉRSÉKLÉS 

Az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége akadályozhatja az önkormányzati 

adóhatóság által előírt fizetési kötelezettségek teljesítését.  

Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan kezdeményezheti méltányossági eljárás 

lefolytatását. 

A méltányossági eljárás keretében részletfizetésre, fizetési halasztásra / ezek együtt: fizetési 

könnyítés/, automatikus részletfizetésre és adómérséklésre van lehetőség.  

 

Fizetési könnyítés benyújtása esetén az akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek 

nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle 

elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a 

feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és 

körülményeit.  

Természetes személy esetében fizetési könnyítés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy 

valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és 

szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent. 

A már beszedett, vagy megfizetett adóra fizetési könnyítés nem engedélyezhető! 

 

Automatikus részletfizetést magánszemélyek kérhetnek legfeljebb egymillió forint összegű 

adótartozásra évente egy alkalommal, melyre az adóhatóság legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes 

részletfizetést engedélyez. 

 

Adómérséklés esetén az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti, vagy 

elengedheti a helyi adók, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak 

megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag pótlék- és 

bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség, amennyiben a fennálló tartozás megfizetése a jogi 

személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. 

 

A méltányossági kérelmet teljes körűen ki kell tölteni és a felsorolt igazolásokat / bevételi és kiadási 

számlákat: jövedelemigazolás, közmű számlák, egyéb igazolások stb./ csatolni kell! 

A kérelemben benyújtott igazolások és egyéb a rendelkezésünkre álló adatok alapján az 

adóhatóságunk teljes körű jövedelmi és vagyoni helyzetet felmérő vizsgálatot végez, melynek 

eredménye alapján hozza meg döntését. 

 

A kérelem benyújtása lehetséges a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével postai úton, vagy 

személyesen kizárólag magánszemélyek esetében (https://www.domsod.hu/nyomtatvanyok),  

vagy elektronikusan ügyfélkapus belépéssel a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldaláról kitöltve és 

megküldve. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.a pontja alapján a gazdálkodó szervezetek számára kötelező 

az elektronikus ügyintézés. JAK, BEFIZETÉSEK 
A méltányossági eljárás illetékmentes. 
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