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Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei a
koronavírusjárványra tekintettel

Kis Gábor
„2020. március 18án, nem sokkal éjfél
előtt jelent meg a
Magyar Közlönyben
a 47/2020 (III.18.)
számú
kormányrendelet a
koronavírus
világjárvány magyar
gazdaságot érintő
hatásainak
enyhítésére tett
intézkedésekről. A
rendelet egyelőre
csak egy
keretjogszabály,
amelyhez
kapcsolódóan
hamarosan
megjelennek a
részletszabályozáso
kat tartalmazó
további
jogszabályok.”

A gazdaság szereplőit segítő
kormányzati
szándéknak
megfelelően a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) is tájékoztatás
adott ki a koronavírus járványra
tekintettel alkalmazott eljárási
lehetőségekről,
az
fizetési
kedvezmények igénylése esetén az
adózónak fel nem róható új
objektív körülményről.
A NAV a fizetési kedvezményi
eljárások során figyelembe veszi a
koronavírus-járvány
által
okozott gazdasági nehézségeket,
melyek az adózók széles körét
érintik.
Ezek
az
objektív
körülmények
hátrányosan
befolyásolhatják az adófizetési
(NAV által nyilvántartott adók,
járulékok, pótlékok, bírságok és
egyéb tartozások) kötelezettség
teljesítését, aminek áthidalására a
törvényi
keretek
között,
kérelemre az alábbi fizetési
kedvezmények engedélyezhetők:
•

fizetési halasztás,

•

részletekben
megfizetés,

•

mérséklés illetve elengedés.

történő

Fizetési
kedvezmény
iránti
kérelmet
az
elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett jogi
személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó
szervezet a FAG01,
2020. március 23.

az egyéni vállalkozók pedig a
FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.
Az egyéni vállalkozók fizetési
kedvezményre irányuló kérelme
alapján folytatott elsőfokú eljárás
illetékmentes.
A gazdálkodó szervezetek által a
NAV-nál kezdeményezett fizetési
könnyítésre,
adómérséklésre
irányuló eljárás illetéke 10.000,forint,
amelyet
a
Magyar
Államkincstárnál
vezetett
10032000-01076064 számlára kell
megfizetni (NAV eljárási illetékhez
kapcsolódó befizetések bevételi
számla).
A fizetési kötelezettség mérséklése
vagy elengedése csak tényleges
(lejárt esedékességű, ki nem
egyenlített)
tartozásra
engedélyezhető.
Adó
(tőketartozás)
csak
magánszemély
esetében
mérsékelhető (engedhető el),
azonban e körben sincs lehetőség
a kifizető által természetes
személytől
levont
adóés
járuléktartozás
mérséklésére
(elengedésére).
A
mérséklés
engedélyezésének
feltétele
a
gazdálkodási
tevékenység
ellehetetlenülése.
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Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési
halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele
az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és
hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az
adózónak felróható mulasztás eredménye. A
koronavírus-járvány által okozott fizetési
nehézség az adózóknak fel nem róható
objektív körülmény. Ennek figyelembe
vételével a NAV a fizetési halasztást, a
részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a
halasztást követően részletekben történő
kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is
engedélyezheti.
Továbbra
sem
engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a
munkavállalóktól levont jellegű fizetési
kötelezettségekre.

már folyamatban lévő fizetési könnyítésük
teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a
tartozás újabb átütemezését. Ennek módja
megegyezik a fentiekben leírtakkal.
Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra,
hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre
díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az
engedélyezett
futamidőnél
korábban
kiegyenlítsék tartozásukat.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta
nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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