
 

Automatikus részletfizetés 1 000 000 forintot meg nem haladó 

adótartozásra  

természetes személyeknek 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A természetes személyek – tehát a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre 

kötelezett magánszemélyek – kérelme alapján a legfeljebb 1 000 000 forint összegű 

adótartozásra, évente egy alkalommal, legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést 

engedélyezhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A NAV ilyenkor nem vizsgálja azt, hogy 

a fizetési nehézség az adózó magatartásának róható-e fel, és azt sem, hogy a fizetési nehézség 

átmeneti jellegű-e. Ez az úgynevezett automatikus részletfizetési kedvezmény. Ez a 

kedvezmény nem alkalmazható a munkavállalótól levont kötelezettségekre1. 

 

Ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetéskor az esedékes részletet nem fizeti be 

határidőben, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben vissza 

kell fizetni. Ez esetben a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti határidőtől késedelmi pótlékot 

is felszámít2. 

 

Az eljárás illetékmentes. A kérelmet előterjesztheti az adózó, illetve az adó megfizetésére 

kötelezett személy3, valamint képviselője is4. Az eseti meghatalmazást írásban, a kérelemhez 

csatolva kell benyújtani a NAV-hoz. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók által 

használható eseti meghatalmazás minta a NAV honlapján – www.nav.gov.hu – a „Letöltések" 

→ „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták" → „Meghatalmazásminták" menüpontban 

tölthető le. 

 

Tehát ha Ön 

 természetes személy  
(magánszemély, egyéni vállalkozó, áfa fizetésre kötelezett magánszemély) és 

 maximum 1 000 000 forint összegű adótartozással rendelkezik  
(ebbe nem számít bele a személyijövedelemadó-előleg, a levont jövedelemadó, a beszedett 

adó, valamint a kifizető által a magánszemélytől levont járulék összege), 

 

akkor jogosult 

 illetékmentesen, 

 naptári évente egy alkalommal, 

 legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérni a NAV-tól. 

 

 

Az automatikus részletfizetésre vonatkozó kérelmét a mellékelt adatlapon nyújthatja be 

 postán,  

 személyesen a NAV ügyfélszolgálatain 

 vagy elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az 

AUTRESZ kérelmet kiválasztva, illetve a NAV honlapjáról letölthető FAM01 

elnevezésű űrlapon.  

 

                                                 
1 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) 199. § (1) bekezdése. 
2 Art. 198. § (3) bekezdése. 
3 Art. 59. § (1) bekezdése. 
4 Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 17. § (1)-(2) bekezdése. 



Az adózó az automatikus kérelmének helyt adó döntés esetén a jogorvoslati jogáról lemondhat.  

 

Kapcsolattartási módok 

 

Annak az adózónak, aki nem kötelezett a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra és 

papíralapon nyújtja be kérelmét,  

 de a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett, 

vagy 

 az RNY-ben nem rendelkezett a kapcsolattartás módjáról, de a NAV előtt ismert 

biztonságos kézbesítési elérhetősége (KÜNY-tárhelye) van, 

a NAV elektronikusan, a KÜNY-tárhelyére kézbesíti az iratokat.  

 

Ha pedig valaki – legyen elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus 

kapcsolattartásra nem kötelezett – kérelmét elektronikusan nyújtja be, akkor a NAV a 

szükséges iratokat  

 elsősorban elektronikusan kézbesíti az adózónak vagy a kérelmet benyújtó 

képviselőjének, 

 kivéve, ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezet, és az RNY-ben nem 

járult hozzá az elektronikus kapcsolattartáshoz. 

 

 

Elbírálás 

 

A NAV a kérelem elbírálásakor a korábban részletezett feltételeket vizsgálja. Ha a kérelmező a 

feltételek bármelyikének nem felel meg, a kérelmet a NAV elutasítja. Ebben az esetben 

lehetőség van „hagyományos”5 fizetési könnyítési eljárást kezdeményezni. Az eljárás részletei a 

http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz linken található 30.2. számú „A fizetési kedvezmények 

magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére” című információs füzetben olvashatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Az Art. 198. § (1)-(7) bekezdése szerint elbírálandó fizetési könnyítési kérelem. 

http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz


Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyeknek 
 

 

1. Azonosító adatok 

 
 

*Adózó neve: …………………………………………………………………………………………... 

* Lakcíme……………………………………..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító jel / adószám: …………………………………………………………………………… 

Ha Ön nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra, és papíralapú automatikus részletfizetési eljárást 

kezdeményez, mely címre kéri az iratok postázását? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (napközbeni elérhetőség): ……………………………………………………………….. 

 

2. Kérelem 

 
 

**Kérem, hogy az Art. 199. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó 

adótartozásomra ……. (maximum 12) havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek.  

 

***Kérelmemnek helyt adó döntés esetén a jogorvoslati jogomról lemondok. □  

 

Nyilatkozom, hogy a részletfizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, az 

abban foglaltakat tudomásul veszem. 

 
Kelt,_______________,_____(év)_____________(hónap)_____(nap) 

 

 

  

       …………………………………….. 

          adózó (meghatalmazott) aláírása**** 

 
 

 

 

 

 
*  Az egyértelmű azonosításhoz olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitöltetni! 

**  Ha nem jelöli meg a kérelmezett részletek számát, vagy 12 hónapot meghaladó futamidőt tüntet fel, akkor a 

NAV a kérelmet 12 havi futamidőre bírálja el. 

***  Amennyiben kérelmének helyt adó döntés esetén jogorvoslati jogáról a kérelem benyújtásakor lemondana, 

kérjük, itt jelölje. 

**** Eseti meghatalmazás esetén kérjük csatolni a kitöltött meghatalmazást is! 


