
 
 

 

Kérelem és adatalap 
GGaazzddaassáággii ttáárrssaassáágg,, eeggyyéébb ggaazzddáállkkooddóó sszzeerrvveezzeett rréésszzéérree 

ffiizzeettééssii kköönnnnyyííttééssrree ééésss //vvaaggyy bbíírrssáágg ééésss ppóóttlléékk ttaarrttoozzááss mméérrsséékkllééssrree 

 

 
1. Kérelmező adatai: 
Gazdasági  társaság megnevezése:..................................................................................................................... 

Adószáma:.................................................................................................................... ................................................. 

Székhelye:  .................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzék száma: .................................................................................................................................................... 

Telefonszáma: ............................................................................................................................................................. 

 
2. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése 

halasztani kért összeg(ek): 

 
 
 

 
részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím) összeg  

  

  Kérelmezett részletek 

Mindösszesen:   

mérsékelni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím) összeg 

  

  

Mindösszesen:  

 
A mérséklési kérelem elutasítása esetén 
kéri-e részletfizetés engedélyezését? igen nem* 
*(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

adónem (jogcím) összeg  

  

  Kérelmezett fiz. időpont 

Mindösszesen:   
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Ha igen, a kérelmezett részletek száma .......................... hó 
 

3. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 
 

3.1. Egyéb kötelezettségek: 
 

Adóhatóságok felé fennálló kötelezettségek: 
............................................................................................................................. ............................................................... 
.................................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Egyéb köztartozások: 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................... 

 
3.2. Egyéb információk: 

 
Határidőn túli követelések: ................................................................................................. ................................. 
Határidőn túli szállítói kötelezettségek: 
............................................................................................................................................................................................ 
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése:..................................................................................................... 
Hosszúlejárató hitel tárgyévi kamatai: ........................................................................................................... 

 
Értékpapírok: 

 
Megnevezés Beszerzés dátuma Érték 

   

   

   

 
Pénzforgalmi számlái és azok egyenlegei: 

 

Számlavezető pénzintézet 
megnevezése 

Pénzforgalmi számla száma 
Utolsó egyenleg 

kelte összege 
    

    

    

    

 
3.3. Kapcsolt vállalkozások: 

 
vállalkozás 

megnevezése 
vállalkozás adó 

száma 
részesedés 

összege 
részesedés 
százaléka 

befektetés 
időpontja 

     

     

 
- Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon: 

Tárgyévet megelőző évben: 
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Tárgyévben: 
 

- Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege: 
 

Tárgyévet megelőző évben: 
Tárgyévben: 

 
 

4. Fedezetként felajánlott biztosítékok: 
 

- Ingatlan vagyontárgy (ingatlan-nyilvántartási adatok feltüntetésével): .................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 
- Ingó vagyontárgy (100e Ft egyedi értéket meghaladó): ..................................................................... 
..................................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 
- Értékpapír:................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 

 
- Kezesség: .................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 
A tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) és 
volt-e más irányú méltányossági (mérséklési) kérelme? ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 

5. Kérelem benyújtásának indokai: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és 
eredménykimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, 
három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény- kimutatás adatokat! 

 

Kelt:…………………………, 20…… év ………………………..hó ................ Nap 

 
 
 

 
………………………………………………………………………... 

Adózó, vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás illetékköteles. 
Amennyiben méltányossági kérelme fizetési könnyítésre és bírság, vagy pótlék tartozás 
mérséklésére is irányul, úgy az eljárási illetéket az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  
törvény (továbbiakban: Itv.) rendelkezései alapján kérelmenként kell megfizetni a 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának 10402142-00026285-00000001 számú 
Illetékbeszedési számlájára. 

 
Az Itv. 29. § (8) bekezdése előírja, hogy a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni 
vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési 
könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Mentes az illeték alól az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál 
kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás. 


