
Cegléd – Kérelem adófelfüggesztésre 
 

Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek 

megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is 

lakóhelyéül szolgáló lakása után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettségét 

illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. 

Jogosultak köre 

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

Mit kell tennie 

Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka 

első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően 

beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe. 

Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti kérelmét 

nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról 

határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket. 

A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az 

adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó és 

annak kamatai megfizetéséről az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz. 

Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó 

után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig 

terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A 

kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani. 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – a bevallás elektronikusan is benyújtható 

az E-Önkormányzati Portálon keresztül. Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-AFK jelű, 

„Kérelem adófelfüggesztésre" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 

tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart 

kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. 

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják 

be: 

• természetes személy, 

• lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,  

• 2021-ben 1.004.400,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,  

• az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni 

vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló 

bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos. 



Határidők 

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

Az elektronikusan vagy papír alapon benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került 

publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap 

nevét (Kérelem adófelfüggesztésre), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, 

valamint az "Ügytípus"-nál a "általános adónyomtatványok" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt 

űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Kapcsolódó nyomtatványok 

meghatalmazás 

Vonatkozó jogszabályok 

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 

Fogalmak 

megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy értelmileg akadályozott vagy akinek az 

orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi 

károsodása miatt csökkenek. 

https://njt.hu/eli/v01/TV/1990/100
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A KÉRELEM 

ADÓFELFÜGGESZTÉSRE NYOMTATVÁNYHOZ 

Űrlap száma: ASP-ADO-AFK-2017 

1. ELŐLAP

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap 

automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.  

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, - 

Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő 

tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő 

emailcíme, telefonszáma.  

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében 

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. 

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon 

kap választ a hivataltól.  

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat 

meg. 

2. FŐLAP

I. Adófelfüggesztés:  

A kérelem tárgya lehet adófelfüggesztési igény vagy az adófelfüggesztés megszűnése. Ennek 

megfelelően kell vagy 1. pontot, vagy a 2. pontot kiválasztani.  

A 3. és 4. pontok vonatkozik arra, hogy melyik adónem kapcsán kíván élni az adófelfüggesztés 

lehetőségével.  

II. Ingatlan:

Az 1-2. pontban kell szerepeltetni az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét és helyrajzi 

számát a földhivatali nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően. 

III. Adóalany:

Az 1-9. pontok tartalmazzák az adóalany személyes adatait. 

A 10. pont: nyilatkozat tehető arról, hogy részesül-e a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban az adózó.  

IV. Bevallás benyújtójával közös háztartásban élő személy(ek) adatai:

Abban az esetben, ha a Htv. 14/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 

hozzátartozójával él, a IV. rész előtti négyzetbe kattintva lehetőség van személyes adatainak 

megadására.  

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek:  

Ebben a részben az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint a meghatalmazási adatok 

megadása történik. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen 

rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen.  


