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<Méltányossági eljárások>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az ügy kérelemre indul, a méltányossági adatlap benyújtható magánszemélyek esetében papír vagy
elektronikus alapon. Egyéni vállalkozók esetében elektronikusan.
Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A méltányossági ügyekkel kapcsolatos eljárás illetékmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján fizetési halasztás és részletfizetés
(fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az
adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben
engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése
érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség átmeneti
jellegű és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a
már beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), valamint megfizetett helyi adóra. Ezen túlmenően a
törvényi szabályozás nem teszi lehetővé fizetési könnyítést az adók módjára történő behajtásra
kimutatott köztartozások többségének eseteiben sem. A fizetési könnyítés engedélyezéséhez az
adóhatóság határozatában különböző feltételeket szabhat. Az adóhatóság a természetes személy
kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti
vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi
személy vagy egyéb szervezet kérelme alapján a pótlék- és bírságtartozást kivételes
méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a
gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy
részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti. Tőke tartozás mérséklésére nincs mód. 2018.
január 1-jétől az erre jogosult magánszemélyek (természetes személy – ideértve a vállalkozási
tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is)
évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes automatikus részletfizetés kérelmezhetnek, ha a
jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelnek. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe
tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem
haladja meg az 500.000 forintot. E kedvezmény a beszedett idegenforgalmi adóra szintén nem
engedélyezhető.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
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Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Fizetési könnyítésiránti kérelem az adózót terhelő adótartozásra vonatkozóan nyújtható be.
A döntésről az adóhatóság határozattal értesíti az adózót. A döntés ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
A méltányos kérelem benyújtására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál az
„ASP-ADÓ-MK" számú iForm nyomtatvány szolgál.
Papír alapon a város honlapján elérhető méltányos adatlap nyújtható be.
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Papír alapon letölthető nyomtatvány a város honlapjáról érhető el:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
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