
Magánszemélyek kommunális adója  
adó felfüggesztés kérése, feltételei 
 
Az adóalany a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-ban meghatározott 
feltételek teljesülése esetén a meghatározottak szerint jogosult az adó 
felfüggesztésére: 
 
Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant 
(III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy 
kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a 
lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló 
lakása utáni kommunális adó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti 
kérelemmel élhet az adóhatóság felé. 
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. 
Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak megszűnése napjáig tart. 
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 adófelfüggesztés megszűnik: 
- a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni 
értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi 
hatósághoz való benyújtásának napjával, 
- az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, 
- az adófelfüggesztés iránti kérelem, írásban történő visszavonása esetén a 
visszavonás bejelentésének napjával. 
 
A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül 
bejelenti az adóhatóságnak. 
 
Kötelezettnek minősül: 
- a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog 
alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni 
értékű jogot) szerző fél, 
- a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, 
az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja; 
- az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett 
tulajdoni hányada arányában; 
- az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog 
jogosultja.) 
 
 


