
ADATLAP
Természetes személy fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

a.) név:
b.) születési név:

1. Kérelmező (Adózó) azonosító adatai

c.) anyja neve: 
d.) adóazonosító jele:

g.) telefonszáma:

f.) levelezési címe: város/község
ajtóem.lh.ép.hsz. közterület jellegközterület

e.) lakóhelye:

közterület
 közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község

i.) foglalkozása:
j.) munkahely megnevezése:

és címe: város/község
ajtóem.lh.ép.hsz. közterület jellegközterület

h.) e-mail címe:

mérséklést

2. A kérelemmel érintett összeg(ek) meghatározása:

részletfizetést
fizetési halasztást

Fontos! Amennyiben az adatlap tartalma eltér a kérelemtől, azt az adóhatóság a kérelem módosításának tekinti.

a) A folyószámlán az elbíráláskor fennálló tartozásokra, melyekre a törvényi előírások szerint  fizetési kedvezmény engedélyezhető
(kérelmezett részletek száma:                   ), vagy

(kérelmezett fizetési időpont:                                                 ), vagy
(mérséklés kért mértéke:                                        ) kérek.

(A félkövéren jelölt kedvezményi formákból a megfelelő(k) x-szel jelölendő(k)).
b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése

c) Halasztani kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése

Adónem elnevezése Összeg (Ft)Kérelmezett fiz. 
időpont Pótlékmentesen kéri

Adónem elnevezése Összeg (Ft) Pótlékmentesen kériKérelmezett részletek 
száma

          
    

    

    

   
        

                  
                  
                  
                  
                  

                       
                       
                       
                       
                       



3. Adózóra vonatkozó jövedelmi adatok:

Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Cafetéria átlagos havi nettó összege:
Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Egyéni vállalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Mezőgazdasági tevékenységből származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Ingatlan bérbeadásból származó átlagos havi nettó jövedelem:
Nyugdíj havi összege:
Tartásdíjból származó havi rendszeres jövedelem:
Külföldi munkaviszonyból származó átlagos havi nettó jövedelem:
Alkalmi munkából származó átlagos havi nettó jövedelem összege:
Egyéb rendszeres juttatások felsorolása (pl: családi pótlék, rendszeres segély, támogatások, stb.):

Összesen:

a.) Kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik
b.) Kérelmező az alábbi jövedelemmel rendelkezik:

Fontos! Amennyiben adózó és/vagy a vele közös háztartásban élő személyek saját jogú  jövedelemmel, egyéb
bevétellel, illetve ingó és/vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek,  úgy az a.) pontok ,,X" -el történő 
jelölése szükséges. Ellenkező esetben a b.) pontok adattal  történő kitöltése kötelező.

d) Mérsékelni kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése

e) A d) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az el
fizetési halasztás / részletfizetés engedélyezését kérem / nem kéremnem engedett (fennmaradó) tartozásra 

(A megfelelő x-szel jelölendő).

Fizetési halasztást időpontig kérek
Részletfizetést hónapra (részletek száma) kérek.

Adónem elnevezése Mérséklés kért mértéke Összeg (Ft)

               
               
               
               
               

        

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               



5. A 3. b.) és 4. b.) pontokban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások:

Az ingatlanhoz és ingósághoz kapcsolódó hitel/hitelek részletezése, a lejárat dátumáról, valamint törlesztőrészleteinek
megemelkedéséről vagy ezzel érintett hitelszerződés  felmondásáról, továbbá az adósságrendezési eljárásról igazolás 
becsatolása szükséges!

kiadás jogcíme összege összegekiadás jogcíme

  Víz
  Villany
  Gáz
  Fűtés
  Közös költség
  Hulladékgazd. díj
  Lakásbiztosítás

  Albérleti díj
  Telefon, tv, internet

  Egyéb
  Egyéb
  Egyéb

  Egyéb

  Egyéb

kiadás jogcíme összege lejárat dátuma

kiadás megnevezése: összeg:
kiadás megnevezése: összeg:
kiadás megnevezése: összeg:

6. Egyéb rendszeres többletkiadást (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, gyógyszer) jelentő körülmények:

7. Ingatlan vagyonra vonatkozó adatok:

a.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek.
b.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok:

1. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

2. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

a.) A kérelmezővel közös háztartásban élő személy(ek) jövedelemmel nem rendelkeznek. 

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

FIGYELEM!

4. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok.

b.) A kérelmezővel közös háztartásban élő személy(ek) az alábbi jövedelemmel rendelkeznek:

Név rokonsági fok foglalkozás havi nettó jövedelem

        
        
        

               
               
               

    
               

    
               



10. Harmadik személlyel szemben fennálló követelések - kötelezettként összeg és jogcím megjelölésével:

6. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

5. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

4. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

3. Ingatlan jellege: Cím vagy helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:             /Tulajdonos neve:

Szerzés éve: Szerzés jogcíme:
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke:

9. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, részvény, egyéb befektetés, készpénz, valuta, bankbetét, 
     kötvény, állampapír, egyéb megtakarítás, valamint vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke:

8. Ingó vagyonra vonatkozó adatok:
a.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők gépjárművel, ipari,  mezőgazdasági gépekkel, vízi és légi járművekkel nem 
      rendelkeznek.

b.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élők használatában, birtokában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek, 
      vízi és légi járművek adatai:

1. Gyártmány: Rendszám: Szerzés éve:
Használat jogcíme:Forgalmi értéke:

2. Gyártmány: Rendszám: Szerzés éve:
Használat jogcíme:Forgalmi értéke:

3. Gyártmány: Rendszám: Szerzés éve:
Használat jogcíme:Forgalmi értéke:

4. Gyártmány: Rendszám: Szerzés éve:
Használat jogcíme:Forgalmi értéke:

    
               

    
               

    
               

    
               

          
               

          
               

          
               

          
               



Tájékoztatás!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 23. pontja értelmében magánszemélyek által adó és járulék 
ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás illetékmentes.
Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság
a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet.
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.

helység év hó nap

adózó aláírása

11. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések ( fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb. )

2 0       

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait kizárólag a fenti ügyben indult eljárásban, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 
123 és 124. §-ában, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
II. fejezetében (8. § - 12. §) foglalt előírásoknak való megfelelés miatt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük.



TÁMOGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott (támogató neve)
(támogató lakcíme) alatti lakos 

(adóazonosító jel:                                                   ) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
-t (támogatott neve) havi rendszerességgel (összeg) Ft-tal

támogatom. Ezen nyilatkozatot a fizetési kedvezményi kérelem megfelelő elbírálása érdekében adtam. A nyilatkozathoz a támogatás nyújtását 
biztosító  bevételem igazolását mellékelem.

helység év hó nap

Támogató aláírása
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