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ADATLAP 

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének 

elbírálásához 

 

1. Adózó adatai 

a) név  

b) adóazonosító szám:  

c) lakcím:  

d) jelen fizetési kedvezményi eljárásban az alábbi 

címre kérem az iratok postázását (kivéve ha a 18. pont 

jelölt): 

 

e) telefonszám:  

f) foglalkozás:  

g) munkahely megnevezése és címe:   

 

2. A kérelemmel érintett összeg(ek) meghatározása: 

FONTOS! Amennyiben az adatlap tartalma eltér a kérelemtől, azt az adóhatóság a kérelem 

módosításának tekinti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése 

Adónem elnevezése Összeg (Ft) 

  

  

  

  

Összesen  

Kérelmezett részletek száma:  

 

c) Halasztani kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése* 

Adónem elnevezése Összeg (Ft) 

  
  

  

  

Összesen  

Kérelmezett fizetési időpont:  

*fizetési halasztás: későbbi időpontban történő, egyösszegű megfizetés 

d) Mérsékelni kért összeg(ek) adónemenkénti részletezése* 

Adónem elnevezése Összeg (Ft) 

  

  

  

  

Összesen  

e) A d) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy egészben 

elutasításra kerül, úgy az el nem engedett (fennmaradó) tartozásra fizetési halasztás / részletfizetés 

engedélyezését kérem / nem kérem. (A megfelelő aláhúzandó.) 

Fizetési halasztást _______________________________ időpontig kérek.  

Részletfizetést __________________________________ hónapra (részletek száma) kérek.  

a) A folyószámlán az elbíráláskor fennálló tartozásokra, melyekre a törvényi előírások szerint fizetési 

kedvezmény engedélyezhető, részletfizetést (kérelmezett részletek száma: ………………….), vagy fizetési 

halasztást* (kérelmezett fizetési időpont:  …………….……év…………………hó………nap), vagy 

mérséklést kérek. (A félkövéren jelölt kedvezményi formákból a megfelelő(ek) aláhúzandó(ak). 

Ezen a pont jelölése esetén a b), c), d), és az e) pontokat nem kell kitölteni! 
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3. Jövedelmi adatok (Ft)  

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 átlagos havi nettó jövedelem:  

Ingatlan bérbeadásából 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 jövedelem összege:   

Egyéb rendszeres juttatások felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, támogatások, stb.): 

  

  

  

Összesen:  

 

4. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre, egyéb rendszeres juttatásikra 

vonatkozó adatok (eltartottak is): 

Név 
Adóazonosító 

jel 
Foglalkozás 

Havi nettó 

jövedelem és 

egyéb juttatás 

Rokoni 

kapcsolat 

Gyermek esetén 

születési dátum 

      

      

      

      

      

Összesen  - - 

 

5. Lakhatásul szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok:  

 

 

 

 

 

6.  A kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő további ingatlanok:  

Ingatlan jellege
1 

Cím vagy 

helyrajzi 

szám 

Tulajdonos 

neve 

Tulajdoni 

hányad 
Szerzés éve 

Szerzés 

jogcíme
2 

Tulajdoni 

hányad 

becsült 

forgalmi 

értéke
3 

       

       

       

       

       

Összesen:  
1
családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, tanya, műhely, egyéb. 

2
vétel, öröklés, ajándékozás, csere, egyéb.  

3
A forgalmi értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is.  

 

Ingatlan címe:__________________________________________________Helyrajzi száma: _____________ 

Nagysága (m
2
-ben): _________ Szobák száma (darab): ____________________________________________ 

Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme (bérlet, szívességi lakáshasználó, családtag, stb.): ____________ 

Amennyiben rendelkezik tulajdonrésszel, abban az esetben a tulajdoni hányad mértéke: ________________ 

szerzés jogcíme (vétel, öröklés, ajándékozás, csere, egyéb): _________________________________________ 

tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke: _______________________Ft 
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7. Ingatlanok fenntartásával kapcsolatos, havi rendszeresen fizetett kiadások:  

 

Kiadás 

jogcíme 

1. (lakhatásul szolgáló 

ingatlan címe) 
2. Ingatlan címe: 3. Ingatlan címe: 4. Ingatlan címe : 

Havi összege Havi összege  Havi összege Havi összege 

Víz     

Villany     

Gáz     

Fűtés     

Közös 

költség 

    

Hulladék-

gazd. díj 

    

Lakás-

biztosítás 

    

Albérleti díj     

Telefon, tv, 

internet 

    

Egyéb:     

Egyéb:     

Egyéb:     

Összesen:     

 

 

8. Egyéb, havi rendszeresen fizetett, egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadások: 

(pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos-, gyógyszerköltség, hitel-törlesztő részletek esetén 

a lejárat dátuma, gépjárművel kapcsolatos kiadások, hozzátartozó támogatása, munkába járás költsége, 

stb.) 

 

Kiadás megnevezése Havi összege Lejárat dátuma (év, hó) 

   

   

   

   

   

   

Összesen:    

Figyelem! Kölcsönök esetén az ezek fennállását, összegét és törlesztő részletét igazoló okirat csatolása is szükséges! 

 

 

9. Egyéb tartozások összege a jogcím megjelölésével (közüzemi hátralék, magánszemélyek felé fennálló 

kölcsön, tartozás, stb.): 

 

Tartozás jogcíme Jogosult neve Tartozás összege (Ft) 
Havi törlesztés összege 

(Ft) 

    

    

    

Összesen: -   

 

Figyelem! Tartozások fennállását, összegét, havi törlesztő összegét igazoló dokumentumok csatolása szükséges! 
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10. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők használatában, (birtokában) lévő gépjárművek, ipari, 

mezőgazdasági gépek, vízi és légi járművek adatai: 

 1. sz. gépjármű 2. sz. gépjármű 3. sz. gépjármű 4. sz. gépjármű 

Gyártmány     

Típus     

Rendszám     

Tulajdonos     

Használat jellege
1
     

Forgalmi érték     

Gyártási év     

Szerzési év     

Hasznosítás
2
     

Használat jogcíme
3
     

Hitel lejárati 

dátuma 

    

1
Használat jellege: személygépjármű, tehergépjármű, haszongépjármű, stb. 

2
Hasznosítás: vállalkozásban, vagy magáncélra 

3
Használat jogcíme: tulajdonos, lízing, bérlet, egyéb 

 

Amennyiben a jármű(vek) nélkülözhetetlen(ek) a kérelmező, vagy közeli hozzátartozója 

helyváltoztatásához, annak okát szíveskedjen feltüntetni és dokumentumokkal igazolni (pl. mozgássérült, 

egyéb szállítást igénylő betegség, tömegközlekedés hiányában munkába járás, stb.): 

 

 

11. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában álló bankszámlák adatai:  

Tulajdonos neve 

Számlavezető 

pénzintézet 

megnevezése 

Bankszámla száma 

Utolsó egyenleg 

Dátum Összege (Ft) 

     

     

     

Összesen:   

 

12. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, részvény, egyéb 

befektetés, készpénz, valuta, bankbetét, kötvény, állampapír, egyéb megtakarítás:  

Tulajdonos neve Megtakarítás/befektetés jellege Értéke (Ft) 

   

   

   

Összesen:  

 

13. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő vagyoni értéket megtestesítő tagsági, 

részesedési jog, gazdasági társaságban fennálló érdekeltség, üzletrész:  

Gazdasági társaság megnevezése Adószáma Részesedési jog mértéke (%) 

   

   

   

   

   

 

 

14.A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó 

ingóságok (műszaki cikk, képzőművészeti alkotás, nemesfém, ékszer, stb.): 

Ingóság megnevezése Szerzési éve Forgalmi érték (Ft) 
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15. A vállalkozáson kívül fennálló követelések adósonkénti összege a jogcím megjelölésével:  

Követelés jogcíme Követelés összege (Ft) Esedékesség időpontja Kötelezett neve 

    

    

    

    

    

Összesen:  - - 

Követelések behajtására tett intézkedések: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
16. A fizetési könnyítés fedezeteként felajánlott biztosítékok összegszerű megjelölése (kezesség, zálog, 

jelzálog stb.): 

Fedezet típusa Vagyontárgy megnevezése Fedezet értéke 

   

   

   

Összesen  

 
17. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésének oka, 

rendkívüli kiadások stb.): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon általam szolgáltatott adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok  ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelmem elbírálásához szükséges 

mértékben kezelje. A mellékelt tájékoztató tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. 

 

Kelt,_______________________________, ________év__________________hónap____________nap 

 

 

        ________________________________ 

               adózó aláírása  

 

 

A tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért 

adatok közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez hozzájárulok.  

 

________________________________________________   ___________________________ 

         közös háztartásban élő közeli hozzátartozó neve            aláírása        

 

_______________________________________________   ___________________________ 

         közös háztartásban élő közeli hozzátartozó neve            aláírása        

 

________________________________________________   ___________________________ 

         közös háztartásban élő közeli hozzátartozó neve            aláírása        

 

________________________________________________   ___________________________ 

         közös háztartásban élő közeli hozzátartozó neve            aláírása        


