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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADO-AFK-2017 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE 

 

 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  

 

 

Előlap  

 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján 

neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, 

adóazonosító jele, e-mail címe, telefonszáma, meghatalmazotti minősége, elektronikus 

kapcsolattartás engedélyezése, előzmény információ)  

 

Főlap  

 

I. Adófelfüggesztés:  

 

A kérelem irányulhat adófelfüggesztés igénylésére vagy az adófelfüggesztés megszűnésére. 

Ennek megfelelően kell vagy az 1. pontot vagy a 2. pontot kiválasztani.  

A 3. és 4. pontok vonatkoznak arra, hogy melyik adónem kapcsán kíván élni az 

adófelfüggesztés lehetőségével.  

 

II. Ingatlan:  

 

Az 1-2. pontban kell szerepeltetni az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét és helyrajzi 

számát.  

Fontos, hogy ezek a földhivatali nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek.  

 

III. Adóalany:  

 

Az 1-9. pontok tartalmazzák az adóalany adatait (a személyazonosító igazolványban, 

lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, 

rokkantságának foka, anyja neve, adóazonosító jele, ha van adószáma, lakóhelye, 

telefonszáma, és e-mail címe).  

A 10. pontban tud nyilatkozni arról, hogy részesül-e a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban.  
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IV. Bevallás benyújtójával közös háztartásban élő személy(ek) adatai:  

 

Abban az esetben, ha a Htv. 14/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 

hozzátartozójával él, a IV. rész előtti négyzetbe kattintva, lehetősége nyílik adatainak 

megadására.  

(1.1-1.10. pontokban: a személyazonosító igazolványban lévő adatok alapján neve, születési 

neve, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, ha van adószáma, lakóhelye, 

rokkantságának foka és nyilatkozat arról, hogy részesül-e a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban)  

 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek:  

 

Ebben a részben az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint a meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.  

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően 

szíveskedjenek letölteni, lementeni ugyanis erre - a Kincstártól kapott tájékoztatás alapján - 

később nem lesz mód és a beküldést követően már nem tudják elérni az egyébként már 

beküldött űrlapot. 

 

 

 

Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves 

adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót 

hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.  

 


