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Kérelem és adatlap
Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére
fizetési könnyítésre és/vagy adó, pótlék- és bírságtartozás mérséklésre
1. Kérelmező adatai:
Neve: ............................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje:...........................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele/ adószáma: ........................................................................................................................................
Lakcíme/ Székhelye: ............................................................................................................................................................
Levelezési címe: .....................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................................................................................................................
2. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése
halasztani kért összeg(ek):
adónem (jogcím)

összeg

Kérelmezett fiz. időpont
Mindösszesen:
részletekben megfizetni kért összeg(ek):
adónem (jogcím)

összeg

Kérelmezett részletek
Mindösszesen:

száma

mérsékelni kért összeg(ek):
adónem (jogcím)

Mindösszesen:

összeg

A mérséklési kérelem elutasítása esetén
kéri-e részletfizetés engedélyezését?

igen

nem*

*(a megfelelő szöveg aláhúzandó)
Ha igen, a kérelmezett részletek száma…………………..…hó
3. Kérelmező jövedelmi adatai:
- Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: ………………………………………...
-

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó
havi nettó jövedelem: ………………………………………...

-

Egyéni vállalkozásból származó rendszeres
havi nettó jövedelem: ………………………………………...

-

Nyugdíj havi összege: ………………………………………...

-

Egyéb havi jövedelmek felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, alkalmi
munkából származó jövedelem):
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmi adatai(eltartottak is):
NÉV
rokonsági fok
havi nettó jövedelem

(FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem
régebbi) jövedelem igazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb
járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása
szükséges.)

2

A felsorolt jövedelmeket terhelő, havi rendszeres kiadások (pl. albérleti díj, közös költség,
villany, víz, gáz, fűtés, biztosítás, felvett kölcsön stb. Valamennyi kiadást számlával
szükséges igazolni):
Kiadás megnevezése
Havi összege
Kiadás megnevezése
Havi összege

(FIGYELEM: kölcsön esetén a fennállását és törlesztő részletét igazoló okirat csatolása
szükséges!)
Kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok:
Ingatlan

Cím és helyrajzi

jellege1

szám

Tulajdonosok neve

Tulajdoni

A szerzés

A tulajdoni

hányad

éve és

hányad becsült

jogcíme2

forgalmi értéke

1

családi ház, lakás, üdülő, zártkert, szántó, erdő, tanya, garázs, műhely, egyéb.
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vétel, öröklés, ajándékozás, csere.

A lakásra vonatkozó adatok:
-

ingatlan címe:

………………………………….………………………………………………………………………….
-

nagysága (négyzetméterben) és a szobák száma: .………………….....……….

7. A kérelmező és a vele közös háztatásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek adatai:
Típusa

Szerzés éve

Forgalmi értéke

Tulajdonosa

Kérelem benyújtásának indokai:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Tájékoztatás
Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési könnyítési kérelem elbírálásához
használja fel. Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása
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vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a
kérelmet.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság
a kérelmem elbírálásához szükséges mértékben kezelje.

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

___________________________
Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

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

_____________________

_______________________

______________________

közeli hozzátartozó

közeli hozzátartozó

közeli hozzátartozó
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FIGYELEM! Egyéni vállalkozók esetében kitöltendő az adatlap MELLÉKLETE is.
MELLÉKLET
Az egyéni vállalkozók fizetési könnyítésre és/vagy adó,-pótlék-és bírságtartozás mérséklésre irányuló
kérelem elbírálásához
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Összes nettó árbevétel
Anyag, árubeszerzés
Munkabér és közterhei
Egyéb termelési és kezelési költség
Könyv szerinti eredmény
Vásárolt készletek állományváltozása
Immateriális javak értékcsökkenési leírása
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
Adózatlan eredmény
Adózott eredmény

Tárgyévet megelőző
év

Aktuális időszak adatai

Tárgyévet megelőző
év

Aktuális időszak adatai

1.
Anyagkészlet
Árukészlet
Befektetett pénzügyi eszközök
Pénzeszközök
Követelések
Határidőn túli követelések
Szállítók felé fennálló kötelezettségek
Ebből határidőn túli szállítói kötelezettség
Adó és járulék tartozások
Egyéb köztartozások
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Tárgyi eszközök nettó értéke
Immateriális javak nettó értéke
Rövid lejáratú hitelek
Hosszú lejáratú hitelek
- Hosszú lejáratú hit. tárgyévi törlesztése
- Hosszú lejáratú hit. tárgyévi fizetendő
A tárgyévet
kamatai megelőző időszak oszlopban a kérelem benyújtását megelőző év bevallással lezárt
időszak adatait, az aktuális időszak oszlopban a kérelem benyújtását megelőző három
hónapnál nem régebbi (időpont megjelöléssel) gazdálkodásra vonatkozó adatokat kérjük
feltüntetni.
Kelt: ………………………………., 20…… év ………………………hó ………..nap
_______________________________________________
Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása
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