
Egyéb adóigazgatási eljárás 
Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés) 

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál 
nyilvántartott adóra engedélyezhető. 
A kérelem benyújtásának és későbbi kedvező elbírálásának feltétele, ha a fizetési nehézség 
kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. A fizetési nehézség átmeneti jellegű. 

Adómérséklés 

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a kifizető 
által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel 
megállapított adó kivételével –, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy 
elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését 
súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést – az adózó teljesítőképességéhez mérten – 
az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. 
Az adóhatóság a fentiekben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem 
mérsékelheti. Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból 
mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási 
tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási 
tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést 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 amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi 
jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító 
számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait 
tartalmazó adatlapot. 
Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint 
környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kérhet az ügyféltől. A 
fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog 
bejegyeztetésére kerül sor. 
 
Az eljárás magánszemélyek esetén illetékmentes, gazdálkodó szervezetek esetén 10.000 Ft 
illetékköteles. Az illetéket készpénzátutalási megbízással vagy belföldi bankszámláról történő 
átutalással kell megfizetni Dévaványa Város Önkormányzata 10402142-49564855-56551215 
számú közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlájára.  
 
Vonatkozó jogszabály: 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 198. § – 201. § 
 Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 

 
 
 



Folyószámla ügyintézés 
Az adózó folyószámláján elszámolt előírások, befizetések közlése, egyenleg egyeztetése, 
túlfizetések, téves befizetések egy számláról más számlára való átvezetése, vagy túlfizetés 
visszautalásának kérelmezése. 
Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs adó- és egyéb 
köztartozása. 
A kérelemhez mellékelni szükséges 
- a kérelmező személyi okmányait 
- adóazonosítóját és/vagy adószámát, 
- képviselet esetén a meghatalmazást, illetve a képviselő/meghatalmazott személy személyazonosító 
okmányait. 
Vonatkozó jogszabály:  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
 
 
Egyéb, az adóztatással kapcsolatos tudnivalók  
 
Adóigazgatási ügyekben az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított harminc nap. 
A nemleges vagy az általános adóigazolás kiadásának határideje hat nap. 
Az adó és értékbizonyítvány kiadásának határideje nyolc nap. 
 
Eljáró hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail címe: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Gazdálkodási Iroda 
5510 Dévaványa, Hősök tere l.  
Telefon: 66/483-100/123. 
Telefax: 66/484-100. 
E-mail: ado@devavanya.hu 
 
A Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 
Kedd:   8:00 – 11:30  
Péntek: 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00 
 
Az adóztatással kapcsolatos számlaszámok 
 
Magánszemélyek kommunális adó számla:          10402142 – 49564855 - 56551246 
Építményadó számla:                                            10402661 – 00030757 - 00000006 
Idegenforgalmi adó számla:                                  10402142 – 49564855 - 56551222 
Iparűzési adó számla:                              10402142 – 49564855 - 56551208 
Gépjárműadó számla:                                            10402142 – 49564855 - 56551112 
Késedelmi pótlék számla:              10402142 – 49564855 - 56551181 
Bírság számla:               10402142 – 49564855 - 56551198 
Egyéb bevételek számla:              10402142 – 49564855 - 56551129 
Idegen bevételek számla:              10402142 – 49564855 - 56551167 
Talajterhelési díj számla:              10402142 – 49564855 - 56551174 
Eljárási illeték számla:              10402142 – 49564855 - 56551215 
Helyi jövedéki adó számla:              10402142 – 49564855 - 56551466 


