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K É R E L E M  É S  A D A T L A P  
 

Fizetési könnyítés 
  

Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére 

 
 

1. Kérelmező adatai*: 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………………..……….. 

Születési helye, ideje: …………………….……………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………..………………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jele/adószáma. .…………………………………………………………………………………. 

Lakcíme: ………………….……………………………………………………………………………………. 

Székhelye: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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 (helyi adók, késedelmi pótlék stb.) részletezése*:  

 

a) Halasztani kért összeg(ek): 

 adónem (jogcím)  Összeg   

      

     kérelmezett fizetési időpont 

 Mindösszesen:     

 

b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 Adónem (jogcím)  Összeg   

      

     kérelmezett részletek száma 

 Mindösszesen:     
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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 

 

[* = A kívánt rész aláhúzandó!] 

 

4. Kérelmező jövedelmi adatai*: 

- munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  …………….……. Ft 

- mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó havi nettó jövedelem:  …….………....... Ft 

- egyéni vállalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem: ………………… Ft 

- nyugdíj havi összege: ………………… Ft 

- egyéb jövedelmek felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, alkalmi munkából származó 

jövedelem): 

……………………………………………………….  ….……………….. Ft 

………………………………………………………. ………………..… Ft 

………………………………………………………. …………..……… Ft 

 

5. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmi adatai (eltartottak is.)*: 

 

Név Rokonsági fok Foglalkozás Havi nettó jövedelem 

    

    

    

    

 

[FIGYELEM! 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!] 

 

6. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások (pl. albérleti díj, 

közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, biztosítás, felvett kölcsön stb.; valamennyi kiadást számlával 

szükséges igazolni, kölcsön esetén a fennállását és törlesztő részletét igazoló okirat csatolása szükséges): 

 

Kiadás jogcíme Havi összege Kiadás jogcíme Havi összege 
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7. Egyéb, rendszeres többletkiadást (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, gyógyszer) 

jelentő körülmények: 

 

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 

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

 

7.2 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok: 

 

Ingatlan 

jellege1 

Ingatlan címe, helyrajzi 

szám 

Tulajdonosok neve: Tulajdon

i hányad 

Szerzés éve 

és jogcíme2 

Ottlakás 

jogcíme3 

Tulajdoni 

hányad b. 

forg. értéke 

       

       

       

 
1 családi ház, lakás, üdülő, zártkert, szántó, erdő, tanya, garázs, műhely, egyéb 
2 vétel, öröklés, ajándékozás, csere 
3 tulajdonos, albérlő, szívességi lakáshasználók, családtag, stb. 

 

7.3  A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari-, mezőgazdasági gépek 

adatai: 

 

Típusa Szerzési éve Forgalmi értéke tulajdonosa 

    

    

    

    

 

 

7.4 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 50 eFt egyedi értéket meghaladó ingóságok 

(lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, ékszer, műszaki cikk, stb.): 

 

Ingóság megnevezése Szerzési éve Forgalmi értéke Tulajdonosa 

    

    

    

    

 

 

8. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek) – kötelezettenként összeg és jogcím megjelölésével: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. A kérelem benyújtásának indokai*:  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Tájékoztatás! 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) bekezdés 23. pontja értelmében magánszemélyek – ide értve az 

egyéni vállalkozókat is – által az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú államigazgatási eljárás illetékmentes. 

 

Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési könnyítési 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. 

 

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

 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 adózó, vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

 


