Fizetési könnyítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Adózóink!
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.
Fizetési halasztással és részletfizetéssel kapcsolatos könnyítések:
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.”

Fentiek érelmében az önkormányzati adóhatóság
- a nyilvántartott legfeljebb öt millió forint összegű adóra,
- egy alkalommal,
- legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy
- legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező a
kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a
veszélyhelyzetre vezethető vissza.
Adómérsékléssel kapcsolatos könnyítések:
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.”

Fentiek érelmében az önkormányzati adóhatóság
- az adótartozást (egy adónemet érintően: gépjárműadó, építményadó, telekadó, helyi iparűzési
adó) egy alkalommal,
- legfeljebb 20 %-kal, de
- öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti,
- ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre
visszavezethető okból ellehetetlenítené.
2020. április 22-től a fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes. A kérelmet a
veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet az önkormányzati adóhatóságnál
előterjeszteni írásban, vagy -elektronikus ügyintézési kötelezettség esetén- elektronikus úton
beküldve.

Tájékoztatjuk, hogy az adótartozás kormányrendelet szerinti mérséklése esetén a fennmaradó
összegre a 12. § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető, illetve az adótartozás
kormányrendelet szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az önkormányzati adóhatóság az
adózó részére a 12. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.
Pomáz Város Adóhatósága

