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Jogi személy vagy egyéb szervezet
fizetési könnyítési, mérséklési kérelme
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Nyilatkozatok, adatok a kérelemhez
Felhívom figyelmét a következőkre: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján 2018. január 1. napjától elektronikus
ügyintézésre kötelezett valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az eljárás illetékmentes.
1. Adózó adatai: ...........................................................................................................................................
Adózó neve: ..................................................................................................................................................
Cégszáma: ................................................ Adószáma: ................................................................................
Székhelye: ................................................................... .................................................................................
Levelezési címe: .......................................................... .................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ......................................... .................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail címe: .................................................................................
2. A kérelemmel érintett összegek:
2.1. Az alábbi összegekre…………év…………….hó
Eddig
felhalmozott
adótartozás (Ft)

Folyó évi
adó (Ft)

napjáig fizetési halasztást kérek.
Adótartozásból
halasztani kért összeg
(Ft)

Folyó évi adóból
halasztani kért összeg
(Ft)

építményadó
telekadó
gépjárműadó
késedelmi pótlék
mulasztási, ill.
adóbírság
talajterhelési díj
Összesen:
2.2 Az alábbi összegekre…………………..(hónapok száma) havi részletfizetés engedélyezését kérem.
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Eddig
felhalmozott
adótartozás (Ft)

Az alábbi adótartozás
összegére
részletfizetés
engedélyezését kérem
(Ft)

Folyó évi adó
(Ft)

A folyó évi
adóból az alábbi
összegre
részletfizetést
kérek (Ft)

építményadó
telekadó
gépjárműadó
késedelmi pótlék
mulasztási, ill. adóbírság
talajterhelési díj
Összesen:
2.3. Az alábbi összegek tekintetében mérséklés engedélyezését kérem.
Eddig felhalmozott
tartozás (Ft)

A tartozás mérséklését kérem az alábbi
összeggel (Ft)

késedelmi pótlék
mulasztási, ill. adóbírság
Összesen:
2.4. A mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy egészben
elutasításra kerül, úgy az el nem engedett tartozásra fizetési halasztást és/vagy részletfizetés
engedélyezését kérem vagy nem kérem.
(a megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni.)
Fizetési halasztást …………………………………………………………………….időpontig kérek.
(Részletek száma)……………………………....hónapra részletfizetés engedélyezését kérem.
3. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a cégnyilvántartásban szereplő „közzétett beszámolóját”
(előző gazdasági évről a mérleget, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet stb., illetve a tárgyév
főkönyvi kivonatát, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi bankszámla kivonatait).
3.1. Egyéb adatok:
Egyéb kötelezettségek megnevezése: ..........................................................................................................
........................................................................... Ft, .................................................................................. Ft,
Egyéb köztartozások megnevezése: .......................................................................................................... Ft
Megnevezés
Határidőn túli követelések
Határidőn túli szállítók
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Hosszúlejáratú hitelek tárgyévi törlesztése
Hosszúlejáratú hitelek tárgyévi kamatai
Átlagos állományi létszám
Összesen:
3.2. Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok:
Megnevezés

Beszerzés dátuma:

Értéke (Ft)

3.3. Kapott osztalék:
Osztalék nyújtó:

Osztalék nyújtás időpontja:

Osztalék összege:

3.4. Adott (kifizetett) osztalék:
Osztalék nyújtás időpontja:

Osztalék összege:

3.5. Bankszámlái és azok egyenlegei:
Számlavezető
pénzintézet:

Bankszámla száma:

Utolsó egyenleg napja:

Utolsó egyenleg
összege:

A bankszámlák másolatának csatolása szükséges visszamenőleg három hónapra.
3.6. Az utolsó pénztárzárás kelte:....................................... pénzkészlet................................Ft.
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3.7. Kapcsolt vállalkozások:
Vállalkozás
megnevezése

Vállalkozás
adószáma

Részesedés
összege

Részesedés
százaléka

Befektetés
időpontja

3.8. Más vállalkozásnak átadott vagyon:
Tárgyévet megelőző évben: .............................................................................................................. Ft
Tárgyévben:....................................................................................................................................... Ft
3.9. Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege:
Tárgyévet megelőző évben: .............................................................................................................. Ft
Tárgyévben........................................................................................................................................ Ft
4. A fizetési könnyítés fedezeteként felajánlott biztosítékok összegszerű megjelölése: (kezesség, zálog,
jelzálog stb.)
FIGYELEM! Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. § (7) bekezdése alapján
mérlegelési jogkörében eljárva a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a
kedvezményt feltételhez kötheti. A kedvezmény feltétele az adózó tulajdonában lévő ingatlanra biztosítási intézkedés céljából - történő jelzálogjog bejegyzése.
A jelzálogjog bejegyzésének (12.600 Ft), illetve törlésének (6.600 Ft) díja az adózót terheli. Ingatlan
vagyon hiányában a kedvezmény feltétele adott esetben az adózó tulajdonában lévő járműnyilvántartás
alapján történő — lefoglalása.
5. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésének oka, az
adótartozás felhalmozódásának elkerülésére, illetve a fizetőképesség helyreállítására tett intézkedések
stb.):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak
megfelelnek.
Budapest, …………………. (év) …………. (hónap) ……….. (nap)

………………………………………..
adózó cégszerű aláírása
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Tájékoztatás
Az adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával megfelelően igazolni szükséges.
Az adatlap kitöltése önkéntes, amennyiben azonban az adózó azt nem, nem megfelelően, hiányos vagy
ellentmondó tartalommal tölti ki, az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást
megszüntetheti.
Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a kérelem elbírálásához használja fel. Az adatlap kitöltésével az
adózó alátámasztja, hogy a fizetési kedvezmény, illetve az adómérséklés engedélyezésének a feltételei az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. §, illetve a 201. §-ában előírtak szerint fennállnak.
Az Art. 198. § (1) bekezdése szerint fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési
könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra
engedélyezhető. A 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, és b)
átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
Az Art. 198. § (2) bekezdése alapján a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell
venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.
Az Art. 198. § (7) bekezdése szerint az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező
határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.
Ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdése alapján a határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó
figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a
kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Az Art. 201. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból
mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató
természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az
adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.
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