Tájékoztató a természetes személyek maximum 500 000 Ft összegű
tartozására engedélyezhető automatikus részletfizetés feltételeiről

Tisztelt Ügyfelünk!
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 500 000 forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3)
bekezdésben meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi
pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetési kedvezmény).
Az Art. 199. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetés
során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a részletfizetési kedvezmény érvényét
veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó
tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján
illetékmentes. A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59. § (1)
bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személy. Azon adóalanyok, akik nem
személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak), az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti
képviselő útján képviseltethetik magukat. Eseti meghatalmazás - a kérelemhez csatoltan írásban terjeszthető elő. A magánszemély, egyéni vállalkozó meghatalmazó részére szóló
eseti meghatalmazás-minta megtalálható a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) a
„Letöltések" → „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták" → „Meghatalmazásminták"
menüpontban.
Fentiek alapján amennyiben Ön:
1. természetes személynek minősül (ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is) és
2. legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozással rendelkezik (ezen összegbe nem
számít bele a természetes személyek jövedelemadójának előlege és a levont
jövedelemadó, a beszedett adó valamint a kifizető által a magánszemélytől levont
járulék összege),
abban az esetben jogosult




illetékmentesen,
naptári évente egy alkalommal,
legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés igénybevételére.

Az automatikus részletfizetés iránti kérelmét a mellékelt, pontosan kitöltött adatlapon
terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, továbbá lehetősége
van elektronikus úton a NAV honlapjáról letölthető FAM01 űrlapon történő előterjesztésre is.

Ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy az elektronikus kapcsolattartásra
nem kötelezett adózó a kérelmét elektronikus úton terjeszti elő, a NAV az eljárás során hozott
határozatát, végzését, egyéb értesítéseit és felhívásait elektronikus úton közli az adózóval
vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével, kivéve, ha az elektronikus kapcsolattartásra nem
kötelezett adózó a Rendelkezési Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY) nem járul hozzá az
elektronikus kapcsolattartáshoz.
Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó papír alapon terjeszti elő a kérelmét
és
 az RNY-ben elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett vagy
 az RNY-ben nem rendelkezett a kapcsolattartás módjáról, de a NAV előtt ismert
biztonságos kézbesítési elérhetősége (KÜNY tárhelye) van,
akkor a NAV elektronikusan, a KÜNY tárhelyre kézbesíti az iratokat.
Az adóhatóság a kérelem elbírálásakor vizsgálja az automatikus részletfizetés
engedélyezésének fentiekben részletezett feltételeinek fennállását. Amennyiben a kérelmező
a feltételek bármelyikének nem felel meg, a kérelem elutasításra kerül. Jelen kérelem
elutasítása esetén lehetősége van „hagyományos” (az Art. 198. § (1)-(7) bekezdése szerint
elbírálandó) fizetési könnyítési eljárás keretében kérelem előterjesztésére, melynek részleteit a
http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz linken található 30. számú „A fizetési kedvezmények alapvető
szabályairól” szóló információs füzetben találja meg.

Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére
1. Azonosító adatok
*Adózó neve: …………………………………………………………………………………………...
* Lakcím:……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Adóazonosító jel / adószám: ……………………………………………………………………………
Papír alapú automatikus részletfizetési eljárásban mely címre kéri az iratok postázását:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám (napközbeni elérhetőség): ………………………………………………………………..

1. Kérelem

Kérem, hogy az Art. 199. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 500.000 Ft-ot meg nem haladó
adótartozásomra ……. (maximum 12) havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.
Nyilatkozom, hogy a részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az
abban foglaltakat tudomásul veszem.
Kelt,_______________,_____(év)_____________(hónap)_____(nap)

……………………………………..
adózó (meghatalmazott) aláírása***

* Az egyértelmű azonosítás érdekében olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitöltetni!
** Amennyiben nem jelöli meg a kérelmezett részletek számát, vagy 12 hónapot meghaladó futamidőt tüntet fel,
abban az esetben az adóhatóság 12 havi futamidő tekintetében bírálja el a kérelmet!
*** Eseti meghatalmazás esetén kérjük csatolni a kitöltött meghatalmazást is!

