
ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK, ILLETÉKEK 
  
Ügyleírás 
Az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás (adatbejelentés, 
adóbevallás, bejelentés stb.) - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával 
kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett 
eljárás illeték és költségmentes. Ennek megfelelően az adóigazgatásban meghatározott adóhatósági 
döntések, igazolások, valamint a kezdeményezett eljárások többsége illetékmentes. Vannak azonban 
olyan eljárások (pl.: jogorvoslat, fellebbezés, fizetési könnyítés stb.) ahol a közigazgatási hatósági 
eljárásért az Illetéktörvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezőjének. Ilyen 
esetekben az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben 
helyt ad, vagy azt elutasítja. 
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, 
és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott 
összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 
forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 
forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál 
kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel 
érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 
forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a 
fellebbezés illetéke 15 000 forint. A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - 
ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, 
adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. 
Az illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni átutalással, csekken, illetve önkormányzati 
adóhatóságunk ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyás (POS terminál), elektronikus folyószámla 
lekérdező rendszerünkben pedig online bankkártyás (VPOS) befizetésre. 
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket Sződliget Nagyközség Önkormányzat 11742094-
15394208-03470000 számú számlájára kell megfizetni. 
  
Jogszabályi háttér 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 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, 
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet. 
  
Illetékfizetésre kötelezett személye 
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az 
eljárás megindítását kéri. 
  
Ügyintézési idő 
Az adóhatóság az illetékköteles kérelem beérkezésével egyidejűleg kötelezettségként előírja a 
fizetendő eljárási illeték összegét az adózó folyószámláján (adószámla), és a kérelem beérkezésétől 
számított 10. munkanapon ellenőrzi az eljárási illetéknek az adóhatóság által közzétett illetékbevételi 
számlára történő megfizetését. Amennyiben az adóhatóság észleli, hogy az eljárási illetéket nem, vagy 
nem teljes összegben fizették be, a hiányzó illeték összegét - a mulasztási bírsággal együtt - 
határozatban (több azonos esedékességű ügy esetén is egy határozatban) közli az ügyféllel, azzal, hogy 
amennyiben fizetési kötelezettségének a határozat közlésétől számított 8 napon belül eleget tesz, 
akkor a mulasztási bírságot nem kell megfizetnie. Ha az ügyfél a kötelezettségének a megjelölt 
határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a határozat véglegessé válását követően intézkedik az 
eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtása iránt. 
  



Az illetékfizetéssel kapcsolatos döntés kézbesítése 
Az adóhatóság az illetékfizetéssel kapcsolatos iratokat az írásbeli alapon történő kapcsolattartás 
esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus 
kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett 
címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi 
kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra. 
  
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei: 0627/590-095 (103, 104 mellék) 
Ügyfélkapu elérhetőség: SZLPOLGHIV (KRID: 306119333) 
 

 

 
 


