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Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági és Adó Iroda 

 

 

 

K É R E L E M  É S  A D A T L A P  
Fizetési könnyítés 

 GAZDASÁGI TÁRSASÁG (EGYÉB GAZDÁLKODÓ SZERVEZET) RÉSZÉRE 
 

1. Kérelmező adatai*: 

Gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:  

…………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tevékenység kezdeti időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Székhelye: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telephelye: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Képviseletre jogosult neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Kérelem tárgya**:  

- fizetési halasztás 
- részletfizetés 
- mérséklés 
- fennálló tartozás elengedése kivételes méltányosságból 
 

Részletfizetést, fizetési halasztást pótlékmentesen kéri-e?*   igen nem 

[** = A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!] 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése*: 
 

a) Halasztani kért összeg(ek): 

 adónem (jogcím)  Összeg   

      

     kérelmezett fizetési időpont 

 Mindösszesen:     

 

* KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ! 
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b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 Adónem (jogcím)  Összeg   

      

     kérelmezett részletek száma 

 Mindösszesen:     

 

c) Mérsékelni kért összeg(ek): 

 Adónem (jogcím)  Összeg   

      

      

     

 Mindösszesen:    

 

d) Fennálló tartozás elengedése kivételes méltányosságból: 

 Adónem (jogcím)  Összeg   

      

      

     

 Mindösszesen:    

 

Tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) és volt-e más irányú 

méltányossági (mérséklési) kérelme?* 

 igen nem 

 

4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:  
 

4.1. Egyéb kötelezettségek: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

4.2. Fennálló követelésre vonatkozó információk: 

 

Határidőn túli követelések: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Határidőn túli szállítói kötelezettségek: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Kivel szemben van követelése……………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Követelés összege……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pénzforgalmi számlái és azok egyenlegei: 

Számlavezető pénzintézet  Bankszámla száma Utolsó egyenleg 

megnevezése   kelte összege 

        

        

        

        

 

Értékpapírok:  

Megnevezés Beszerzés dátuma Érték 

   

   

   

 

4.3 Kapcsolt vállalkozások: 

vállalkozás 

megnevezése 

vállalkozás adó 

száma 

részesedés 

összege 

részesedés 

százaléka 

befektetés 

időpontja 
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- Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyok: 
Tárgyévet megelőző évben: ……………. 

Tárgyévben: ……………. 

 

- Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege: 
Tárgyévet megelőző évben: ……………. 

Tárgyévben: ……………. 

 

5. Fedezetként felajánlott biztosítékok:  
 

Ingatlan vagyontárgy (ingatlan-nyilvántartási adatok feltüntetésével):  

……………………………………………………………………………….…………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ingó vagyontárgy (100 eFt egyedi értéket meghaladó):  ………………………………………………... 

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

 

Értékpapír: ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kezesség:  ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...……………………………………………. 

 

6. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség keletkezésének okai; az 

adótartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség helyreállítása érdekében tett 

intézkedések stb.)*: 

 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
* KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ! 
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Tájékoztatás! 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (8) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezetnek az 
adóhatóságnál 2013. január 1-jétől kezdeményezett fizetési könnyítésre ( részletfizetés, fizetési halasztás) 
irányuló eljárásért  10.000 Ft, azaz Tízezer forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
teljesítenie, melyet a 12001008-00113128-00100005. sz. a Budakalászi Polgármesteri Hivatalnál vezetett 
illetékbeszedési számlára kell megfizetni.  
 
Amennyiben a kérelem fizetési halasztásra és részletfizetésre is irányul, úgy az két külön eljárásnak minősül, 
ezért ilyen esetben 2 x 10.000 Ft illetéket, azaz 20.000 Ft-ot kell megfizetni. 
 
Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést 20  -___- ___. nappal, mint kérelmező teljesítettem. 

 

 

 

Kelt, _________________ (helység) __________ (év) ______________ (hónap) ______ (nap) 

 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 


