
A D A T L A P  

 

Egyéni vállalkozó fizetési  könnyítésre  és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához 

 
(Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.)  33. §. (2) bekezdésének 23. pontja értelmében tárgyánál  

fogva  illetékmentes  eljárás  az  adó  és járulék  ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál 

kezdeményezett első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen 

eljárását is -, kivéve az adó-, a vám-, az illeték- és a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, 

valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.) 

 

1 . Adózó azonosító adatai:  

  

a ,  Neve:   ...............................................................................................................................................................  

 

b ,  Adószáma:  ........................................................................................................................................................  

        

        Adóazonosító jele: ............................................................................................................................................  

 

c ,  Lakcíme:  ...........................................................................................................................................................  

 

d,    Telefonszáma:  ...................................................................................................................................................  

 

e,    Foglalkozása: .....................................................................................................................................................  

 

f,     Munkahely megnevezése és címe:  ...................................................................................................................  

     

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

 

2.   Kérelem tárgya*:                                                                         

 fizetési halasztás 

 részletfizetés 

 mérséklés 

 törlés                                                                                  *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! 

 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, 

bírság, pótlék) részletezése ( a 2. pontban aláhúzott(aknak) megfelelő részt kérjük kitölteni): 

 

a,  Halasztani kért összeg(ek): 

 

Adónem (jogcím) Összeg (Ft) 

  

  

  

  Kérelmezett fizetési időpont 

Mindösszesen:   

 

 b,  Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 

Adónem (jogcím) Összeg (Ft) 

  

  

  

  Kérelmezett részletek száma 

Mindösszesen:   

  

 c,  Mérsékelni / törölni kért összeg(ek): 

 

Adónem (jogcím) Összeg (Ft) 

  

  

  

  

Mindösszesen:  



 

 

4.  Jövedelmi adatok: 

  

   Munkaviszonyból származó rendszeres havi jövedelem:  .................................................................................  Ft 

  

   Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem:  .................................................................  Ft 

  

   Egyéb jövedelmek felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, nyugdíj): 

 

 ...................................................................................................................................................................................  Ft 

 ...................................................................................................................................................................................  Ft 

 ...................................................................................................................................................................................  Ft 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok: 

 

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!} 

 

8.  Indokolás: 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli 

kiadások stb.) 

 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Tájékoztatás 

 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához használja fel.  

 

Amennyiben az adatlap nem kerül kitöltésre, - vagy az adatlapban foglaltak kitöltése hiányos, és ez által a 

tényállás tisztázása teljes körűen nem lehetséges, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az 

eljárást megszűnteti. 

 

Alulírott kérelmező 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,  .................................................................... , ……….év ………………………………….hó …………..nap 

 

 

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

 Adózó 


