
 
 

 
Magánszemélyek (egyéni vállalkozók) - és gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítésre (részletfizetés, fizetési 

halasztás) és/vagy adó, - pótlék- mérséklésére, elengedésére irányuló  
KÉRELEM 

 
 
Felhívom a figyelmét, hogy az elengedésre irányuló kérelmét csak hátralékra vonatkozóan nyújthatja be. Az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 134.§ (1) bek. szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt 
terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele 
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 
Az Art. 178. § 4. pontja szerint  adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési 
támogatás. 
Az Art. 133.§ (1) bekezdése alapján fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség 

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, 
továbbá 

b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 
(2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és 

körülményeit. 
(3) Nem engedélyezhető fizetési könnyítés 

a) a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, 
b) a beszedett helyi adóra, 
c) a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra. 

(4) Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen kívül hagyásával is 
engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, 
vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent. 
 
 
 

AZONOSÍTÓ ADATOK: 

Név/cégnév: ______________________________________________________________________________________________  

Szül. hely idő: _____________________________________________________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jel/adószám: ___________________________________________________________________________________ 

Lakcím/székhely: ___________________________________________________________________________________________ 

Levelezési cím: _____________________________________________________________________________________________ 

Telefonszám: _______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Méltányossági kérelem tárgya adónemenkénti részletezése: 
 

Építményadó:________________ Ft  Telekadó:______________________ Ft  Iparűzési adó: __________________Ft 

Gépjárműadó: _______________ Ft   Talajterhelési díj: _______________ Ft  Pótlék:_________________ Ft 

 
 
 
A méltányosság jogcíme: 
 

Elengedés   Részletfizetés   Fizetési haladék 
részletek száma:_______  fizetési haladék időtartama:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérelmező jövedelmi adatai: 

Munkaviszonyból származó rendszeres nettó jövedelem: ___________________________________________________________ Ft 

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó havi nettó jövedelem, alkalmi munka:______________________________ Ft 

Egyéni vállalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem: ____________________________________________________ Ft 

Nyugdíj:____________________________________ Ft 

Egyéb bevételek felsorolása (bármilyen jogcímű utalvány, családi pótlék, szociális segély, tartásdíj, bármilyen jogcímű támogatás stb.) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai: 

NÉV SZÜLETÉSI IDŐ ROKONI KAPCSOLAT HAVI NETTÓ JÖVEDELEM 
    
    
    
    
    
 
FIGYELEM!!! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelemigazolás, bankszámla kivonat, 
nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvényt, illetve az azt megállapító határozat csatolása 
szükséges) 
 

A jövedelmeket terhelő havi rendszeres kiadások (albérleti díj, rezsi kiadások, biztosítás, gyógyszer, hitel (fajtája) stb.)   
Valamennyi kiadást számlával szükséges igazolni! 

Kiadás megnevezése Havi összeg Kiadás megnevezése Havi összeg 
1.  9.  
2.  10.  
3.  11.  
4.  12.  
5.  13.  
6.  14.  
7.  15.  
8.  16.  
    

 

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő ingatlanok: 

Ingatlan címe Ingatlan jellege (lakóház, telek, hétvégi 
ház, garázs, üzlet, műhely stb.) Nagysága Tulajdoni 

hányad 
 

Ingatlan értéke forintban 
     
     
     
     
     
 

 
A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek, mezőgazdasági gépek adatai: 

Típusa Évjárata Rendszáma Szerzés éve Értéke forintban 
     
     
     
     
 

 
A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket megtestesítő tagsági, 
részesedési jog, megtakarítási számla, a szokásos berendezési és felszerelési tárgyakon kívüli értékes (100 e Ft értéket 
meghaladó) ingóság (műszaki cikk, festmény, ékszer stb.) 

Megnevezés érték/összeg szerzés éve 
   
   
   
   
 
 



 

Kérelem benyújtásának indokai: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy a személyes közeli hozzátartozóim adatait az adóhatóság a kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. 

 

           ______________________________________ 

            adózó v. meghatalmazottja aláírása 

 

 

Tájékoztatás 

Az adtalapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezmény kérelem elbírálásához használja fel. Az adatlap kitöltése és 
adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja 
el a kérelmét. 

A kérelemre indult első fokú adóigazgatási eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései alapján 
magánszemélyek esetén illetékmentes, gazdasági társaságok esetében 10.000,-Ft. Az illeték összegét banki átutalással az 
önkormányzat 11736082-15363107-03470000 számú eljárási illetékbeszedési számlára kell teljesíteni a befizető azonosító 
feltüntetésével.   

Kérem, az utalásról szóló bizonylatot szíveskedjen a kérelemhez csatolni.  
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