
Fizetési könnyítés NAV módra! (2013.12.06) 

Az adóhatóság mindenkit arra biztat, hogy nyújtson be fizetési könnyítési kérelmet 

az adótartozása megfizetésére. Még azt is elérte a jogalkotónál, hogy a fizetési 

könnyítési kérelem illetékmentes legyen. Mi áll a háttérben? 

Az adótartozások megfizetése sokaknak okoz nehézséget. Az első tanács amit kapnak, 

hogy nyújtson be fizetési könnyítési kérelmet. Ez illetékmentes. A kérelemhez 

azonban a NAV tulajdonképpen egy részletes vagyonnyilatkozatot vár el. Olyat, amit 

korábban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított. Az első visszajelzés 

a fizetési könnyítési kérelem benyújtására a NAV -tól az, hogy még részletesebb és 

részletesebb adatokat kér be nemcsak az adózó vagyoni helyzetére, hanem a 

családtagok, eltartottak vagyoni helyzetére is. Ha már teljesen feltárta az adózó a 

vagyoni helyzetét és az adózó bizakodva várja a NAV határozatát, akkor azzal fog 

szembesülni, hogy a NAV elutasítja a fizetési könnyítési kérelmet a következő sablon 

alapján: 

 az adózónak túl sok a vagyona, jövedelme ahhoz, hogy a tartozás egy részét 

elengedje a NAV, 

 az adózónak túl kevés a vagyona, jövedelme ahhoz, hogy részletfizetést 

engedélyezzen a NAV, 

 az elutasítás következtében a NAV szerint az adózónak pont elég a vagyona, 

jövedelme ahhoz, hogy egy összegben megfizesse a tartozását. 

Ha ez ellen a határozat ellen fellebbezést nyújt be az adózó, akkor már komoly 

illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Míg az adóhiányt megállapító határozattal 

szembeni fellebbezés esetén az illeték alapja csak az adóhiány, a 

jogkövetkezmények (adóbírság, késedelmi pótlék) nem, addig a fizetési könnyítés 

esetén már az egész összeg illetékalapot képez.  

Mire jó akkor a fizetési könnyítési kérelem? Időhúzásra! Az első alkalommal 

benyújtott fizetési könnyítési kérelem halasztó hatályú a végrehajtásra. Egy kis 

időt lehet nyerni addig, amíg a NAV bármekkora jövedelem esetén megállapítja, 

hogy az adózó jövedelme egyszerre túl sok, túl kevés, pont elég.  

A bíróságokon sem működik a végrehajtás felfüggesztés intézménye, pedig ezt a 

felperes pernyertességére hozták létre. Hasonló indokkal utasítja el a bíróság is a 

végrehajtás felfüggesztését, mint a NAV. Lenne dolga a jogalkotónak. 
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