
ADATLAP
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési halasztásra, részletfizetésre és/vagy adómérséklésre

irányuló kérelmének elbírálásához

a.) Gazdálkodó szervezet teljes(és rövidített) elnevezése:

c.) tevékenység megkezdésének időpontja:

1. Adózó azonosító adatai:

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

e.) székhelye:
közterület  közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község

b.) adószáma:

d.) önkormányzat nyilvántartási száma:

h.) képviseletre jogosult neve: telefonszáma:
i.) ügyintéző neve: telefonszáma:

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

Mérséklés

2. Kérelem tárgya: *

Részletfizetés
Fizetési halasztás

Elengedés

*  A kívánt rész(ek) a négyzetbe tett "X"-szel jelölhetőek!

Részletfizetést, fizetési halasztást pótlékmentesen kéri-e? igen nem

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 201. § (2) bekezdése alapján jogi személyek(gazdasági társaságok) vagy egyéb 
szervezetek esetében csak a pótlék és a bírság tartozás mérsékelhető!

           
        

    

    

    



A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési  díj, bírság, késedelmi pótlék stb.) 
részletezése:

a.) Halasztani kért összeg(ek):
adónem elnevezése: összeg:
adónem elnevezése: összeg:
adónem elnevezése: összeg:
adónem elnevezése: összeg:
Kérelmezett fizetési időpont: 

b.) Részletekben megfizetni kért összeg(ek):
adónem elnevezése: összeg:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:

összeg:
összeg:
összeg:

Kérelmezett futamidő:                                                -tól -ig /                         hónap

c.) Mérsékelni kért összeg(ek):
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:

összeg:
összeg:
összeg:
összeg:

d.) Elengedni kért összeg(ek):
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:
adónem elnevezése:

összeg:
összeg:
összeg:
összeg:

3. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
NAV felé fennálló tartozás megnevezése: összeg:

összeg:
összeg:

NAV felé fennálló tartozás megnevezése:
NAV felé fennálló tartozás megnevezése:

Egyéb fennálló tartozás: összeg:

összeg:
összeg:

Egyéb fennálló tartozás:
Egyéb fennálló tartozás:

4. Egyéb információk közlése:
Határidőn túli követelések összege:

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése:
Határidőn túli szállítók összege:

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai:

Forgatási célra (befektetésként) vásárolt értékpapírok:

Kapott osztalék:

Megnevezés Beszerzés dátuma Összeg (Ft) 

Osztalék nyújtó Osztalék nyújtás időpontja Érték

               
               
               
               

        

               
               
               
               

                    

               
               
               
               

               
               
               
               

               
               
               

               
               
               

               
               
               
               

        
        
        

        
        



Nyújtott osztalék:

Bankszámlái és azok egyenlegei:

A kérelmező tulajdonában lévő ingatlanok:

Osztalék nyújtás időpontja Érték

Számlavezető pénzintézet megnevezése:1.
Bankszámlaszáma:
Utolsó egyenleg:

Kelte:
Összege:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:2.
Bankszámlaszáma:
Utolsó egyenleg:

Kelte:
Összege:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:3.
Bankszámlaszáma:
Utolsó egyenleg:

Kelte:
Összege:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:4.
Bankszámlaszáma:
Utolsó egyenleg:

Kelte:
Összege:

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:

3. 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:

        
        

                        

        
               

                        

        
               

                        

        
               

                        

        
               

    
               

    
               

    
               

    
               



Tájékoztatás!

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 29. § (8) bekezdése értelmében a kérelmezőnek az első fokú 

Figyelem!

Az adatlaphoz                     kérjük mellékelni a                                                    vonatkozó                  éskötelezően tárgyévet megelőző időszakra mérleget       eredmény-
kimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg
és eredmény-kimutatási adatokat!

10.000.-Ft, azaz Tízezer forint eljárási illetéket közigazgatási hatósági eljárásért kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg - 
átutalással a 10401196-00028997-00000009 számú államigazgatási illeték számlára megfizetni.

Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést nappal, mint kérelmező teljesítettem.

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

helység év hó nap

cégszerű aláírás

2 0       

        

12001008 - 01510331 - 00500001

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.


