ADATLAP magánszemély fizetési kedvezményre irányuló kérelmének elbírálásához
1. Adózó azonosító adatai
a) név:
b) adóazonosító jele:
c) lakcím:
d) jelen fizetési kedvezményi
eljárásban az alábbi címre kérem az
iratok postázását:
e) telefonszám:
f) foglalkozás:
g) munkahely megnevezése és címe:
Kérem, hogy a továbbiakban az adóhatóság az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben szabályozott elektronikus kapcsolattartási módon (ügyfélkapu)
tartsa velem a kapcsolatot:
*Az elektronikus kapcsolattartás érdekében kérjük ezen nyomtatványt ügyfélkapun keresztül juttassa el
Hivatalunkhoz

2. A kérelemmel adatok:
A folyószámlán az elbíráláskor fennálló tartozásokra, melyekre a törvényi előírások szerint fizetési
kedvezmény engedélyezhető:
részletfizetést
vagy
fizetési halasztást
vagy
(A félkövéren jelölt kedvezményi formákból a megfelelő(k) aláhúzandó(ak)).

mérséklést

kérek.

Ezen pont jelölése esetén a b), c), d), és az e) pontokat nem kell kitölteni!
Részletfizetési kérelem esetén:
Nyilatkozom, hogy magánszemélyként a nyilvántartott adótartozásom az 500 000 Ft-ot nem haladja meg.
Ezért kérem, hogy az Art 199.§(1) bekezdésében foglaltak szerint___hónapra (legfeljebb 12 hónapra)
automatikus, pótlékmentes részletfizetést engedélyezzenek. tudomásul veszem, hogy az esedékes részlet
meg nem fizetése esetén az adóhátralékom egy összegben válik esedékessé és az adóhatóság a tartozás
fennmaradó részére, az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot állapít meg.
a) Részletfizetés:

A kérelmezett részletek száma:___________
Összeg (Ft)

Tartozás megnevezése

Összesen:

Ft.

b) Fizetési halasztás: a kérelmezett fizetési időpont:
Tartozás megnevezése:

1

____________-_____-_____.
Összeg (Ft)

Összesen:

Ft.

c) Adó, késedelmi-, önellenőrzési pótlék, bírságtartozás mérséklése:
Tartozás megnevezése:

Összeg (Ft)

Összesen:

Ft.

d) A c) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy
egészben elutasításra kerül, úgy az el nem engedett (fennmaradó) tartozásra fizetési halasztás /
részletfizetés engedélyezését kérem / nem kérem. (A megfelelő aláhúzandó.)
Fizetési halasztást __________-_____-_______időpontig kérek.
Részletfizetést ________hónapra (részletek száma) kérek.
3. Jövedelmi adatok (Ft):
Összeg (Ft)
Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Nyugdíj havi összege:

Egyéb rendszeres juttatások felsorolása ( pl.: családi pótlék, rendszeres segély,
támogatások,szálláshelyszolglgáltatásból, ingatlan bérbeadásból származó havi jövedelemi stb.):

Összesen:

Ft.

4. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre vonatkozó adatok
(eltartottak is):
Név
Rokonsági fok
Foglalkozás
Havi nettó
jövedelem:

A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelemigazolás, nyugdíj, gyed, gyes,
munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges!

5. A 3-4-es pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos
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kiadások (pl. villany, víz, csatornadíj, fűtés, stb.):
Kiadás jogcíme:

Összege:

6. Egyéb rendszeres havi, egyéni vállalkozásban el nem számolható többletkiadás (pl. tévé, internet,
gyógyszerkiadás, biztosítás stb.)
Kiadás megnevezése

Összege:

7. vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok:
7.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket
megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke(ideértve a gazdasági társaságban fennálló érdekeltséget is):

7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok:
Ingatlan megnevezése:_______________________________
Címe: ______________________________________________________ ______________________
Helyrajzi száma: _____________________________________________
Tulajdonos neve:_________________________________________________
Tulajdoni hányad: _________________________ Szerzés éve:___________________________
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke_______________________ Jogcíme:__________________
Ingatlan megnevezése:_______________________________
Címe: ______________________________________________________ ______________________
Helyrajzi száma: _____________________________________________
Tulajdonos neve:_________________________________________________
Tulajdoni hányad: _________________________ Szerzés éve:___________________________
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke_______________________ Jogcíme:__________________
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Ingatlan megnevezése:_______________________________
Címe: ______________________________________________________ ______________________
Helyrajzi száma: _____________________________________________
Tulajdonos neve:_________________________________________________
Tulajdoni hányad: _________________________ Szerzés éve:___________________________
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke_______________________ Jogcíme:__________________
Ingatlan megnevezése:_______________________________
Címe: ______________________________________________________ ______________________
Helyrajzi száma: _____________________________________________
Tulajdonos neve:_________________________________________________
Tulajdoni hányad: _________________________ Szerzés éve:___________________________
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke_______________________ Jogcíme:__________________

7.3. A lakáshatás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok:
az ingatlan címe:____________________________________________________________________
Nagysága:____________m2, szobák száma:____________________
az ottlakás jogcíme tulajdonjog hiányában:______________________
8. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek járművek
adatai:
Gyártmány
Típus
Forgalmi érték

9. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 50 ezer forint egyedi értéket
meghaladó ingóságok:
Megnevezés

Szerzés éve
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Forgalmi érték

17. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések:
(Kérjük részletezze a fizetési nehézség kialakulásának körülményeit, továbbá azon tájékoztatását, hogy a nehézségek elhárításának,
csökkentésének érdekében milyen lépéseket szándékozik tenni, annak mikor várható a bekövetkezése4)

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a méltányossági kérelem elbírálásához használja fel. Az
adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az
adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a kérelmet, vagy adatok hiányában az eljárást
megszünteti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelmem
elbírálásához szükséges mértékben kezelje.
Tudomásul veszem, hogy, amennyiben az adatlap tartalma eltér a kérelemtől, azt az adóhatóság a
kérelem módosításának tekinti.
Kelt,

,

(év)

(hónap)

(nap)

adózó aláírása

A tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak
kitöltéséhez, a kért adatok közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez hozzájárulok.

közeli hozzátartozó neve

aláírása

közeli hozzátartozó neve

aláírása

közeli hozzátartozó neve

aláírása

közeli hozzátartozó neve

aláírása

közeli hozzátartozó neve

aláírása
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TÁMOGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott

__________________________________________________ (támogató neve)

________________________________________________ (támogató lakcíme) alatti lakos

(adóazonosító jel: _________________________________ )
tudatában nyilatkozom, hogy

büntetőjogi

felelősségem

_____________________________________ -t (támogatott neve) havi rendszerességgel
___________________________ (összeg) Ft-tal támogatom. Ezen nyilatkozatot a fizetési
kedvezményi kérelem megfelelő elbírálása érdekében adtam. A nyilatkozathoz a támogatás
nyújtását biztosító bevételem igazolását mellékelem.

Kelt, ___________________ , ___ (év) __________ (hónap) __ (nap)

Támogató aláírása
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MELLÉKLET
az egyéni vállalkozó fizetési kedvezményre irányuló kérelmének elbírálásához
(kötelező kitölteni amennyiben a kérelmező egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de a
kérelmet nem mint egyéni vállalkozó, hanem, mint magánszemély nyújtja be!)
I.
Megnevezés

Tárgyévet megelőző
……..év

Aktuális időszak adatai
……(év)…..(hó)-tól
……(év)…..(hó)-ig

Értékesítés árbevétele:
Anyag, árubeszerzés:
Alkalmazott(ak) munkabére és közterhei:
Értékcsökkenési leírás:
Egyéb termelési, és kezelési költség:
Vállalkozói kivét:
Jövedelem:
Veszteség:
II.
Alkalmazottak átlagos állományi létszáma:
Tárgyi eszközök (ingatlan, gép, jármű,
stb.):
Készletek (anyag, áru, stb):
Befektetett pénzügyi eszközök:
Pénzeszközök (bankszámla, pénztár):
Értékpapírok:
Követelések:
Határidőn túli követelések:
Kötelezettségek:
Adó és járulék tartozások:
Egyéb köztartozások:
Szállítói tartozások:
Határidőn túli szállítók:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Rövid lejáratú hitelek:
Hosszúlejáratú hitelek:
Hosszúlejáratú hit. tárgyévi törlesztése:
Hosszúlejáratú hit. tárgyévi kamatai:
Az "aktuális időszak adatai" oszlopban (az időszak megjelölésével) a kérelem benyújtását
megelőző három hónapnál nem régebbi, míg a "tárgyévet megelőző időszak adatai" oszlopban az
aktuális időszak évét megelőző év gazdálkodásra vonatkozó adatait kérjük feltüntetni Ft
adatként.
Kelt, ____________________ , __ (év) __________ (hónap) ___ (nap)

adózó aláírása
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