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 „Adatlap”  

Magánszemély fizetési könnyítésre 

és/vagy mérséklésre irányuló 

kérelmének elbírálásához 
 

 

 
 

1. Adózó azonosító adatai: 
 

a, neve  ………………………………………………………………………………………………………. 

b, adóazonosító száma  ……………………………………………………………………………………... 

c, lakcíme  …………………………………………………………………………………………………... 

d, telefonszáma  …………………………………………………………………………………………….. 

e, foglalkozása  ……………………………………………………………………………………………… 

f, munkahely megnevezése és címe  ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Kérelem tárgya*: 
- fizetés halasztás 

- részletfizetés 

- mérséklés 

- vegyes (fizetési könnyítés és mérséklés) 

 

Részletfizetést, fizetési halasztást pótlékmentesen kéri-e?* 

igen - nem 
*=A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! 
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3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi adók, gépjárműadó, késedelmi 

pótlék stb.) részletezése: 
 

a, Halasztani kért összeg(ek): 

adónem (jogcím)   Összeg  

   

   

kérelmezett fizetési időpont:   

Mindösszesen:   

 

 

b, Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím)   Összeg  

   

   

kérelmezett fizetési időpont:   

Mindösszesen:   

 

 

c, Mérsékelni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím)   Összeg  

   

   

   

Mindösszesen:   

 

 

4. Jövedelmi adatok 
 

- Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: …………………………………….Ft 

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

- Nyugdíj:        …………………………………….Ft 

- egyéb jövedelmek felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj): 

 ………………………………………………..  …………………………………….Ft 

 ………………………………………………..  …………………………………….Ft 

 ………………………………………………..  …………………………………….Ft 

- a kérelmezővel közös háztartásban él 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!] 
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5. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások 
 

 

kiadás jogcíme Összege  kiadás jogcíme összege 

     

     

     

 

 

6. Egyéb, rendszeres többletkiadást (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, 

orvos, gyógyszer) jelentő körülmények: 
 

kiadás megnevezése összeg 

  

  

  

 

 

7.  Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 
 

7.1 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket 

megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

7.2 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok: 

 

Ingatlan megnevezése     

Ingatlan címe     

Tulajdonos neve     

Tulajdoni arány     

Szerzés éve     

Ottlakás jogcíme**     

Forgalmi érték     

** - tulajdonos, albérlő, szívességi lakáshasználó. Családtag, stb. 

 

 

7.3 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari-, mezőgazdasági 

gépek adatai: 

 

Típusa Szerzési éve Forgalmi értéke Tulajdonosa 
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7.4 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 50.000 Ft egyedi értéket meghaladó 

ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, ékszer, műszaki cikk stb.): 

 

Ingóság megnevezése Szerzési Éve Forgalmi értéke Tulajdonosa 

    

    

    

    

    
 
 

8. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek) – kötelezettként összeg és jogcím 

megjelölésével: 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

9. A fizetési halasztás és/vagy részletfizetés fedezeteként felajánlott biztosítékok, Ft 

összeg megjelöléssel (kezesség, zálog, jelzálog stb.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

10. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézségek 

keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok 

a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: …………………….., ………….   ………………….   …….. 

 

 

       _________________________________ 

         adózó aláírása      

 

 


