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A D A T L A P 

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló 
kérelmének elbírálásához 

1. Adózó azonosító adatai: 
 

a)neve: .....................................................................................................................................................  

b)születési helye és ideje: ............................................... anyja neve: ...................................................... 

c) adóazonosító jele:....................................................... adó nyilvántartási száma: .................................  

d)lakcíme:................................................................................................................................................. 

e)levelezési címe: .....................................................................................................................................  

f) telefonszáma:........................................................mobil telefonszáma:................................................ 

g)foglalkozása: .........................................................................................................................................  

h) munkahely megnevezése és címe: ....................................................................................................... 

2. A kérelem tárgya*: 
 

□ fizetési halasztás □ mérséklés 

□ részletfizetés □ fennálló tartozás elengedése kivételes méltányosságból 

Amennyiben az Adóhatóság a mérséklési kérelmem elutasítja kérem a tartozás 

részletekben történı megfizetését. □ Igen □ Nem 

*A kívánt rész(ek) a négyzetekben tett „X"-el jelölhetık! 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (gépjármőadó, helyi adó, késedelmi pótlék, 

mulasztási bírság stb.) részletezése:  

 
 a) Mérsékelni/törölni kért összegek 

Kérelmezett fizetési halasztás dátuma: 20……   …………….hónap ……………nap 

Adónem (jogcím) Összeg 

  

  

  

Mindösszesen:  

b) Halasztani kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Összeg 

  

  

  

Mindösszesen:  



 

c) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Összeg 
  
  
  
Mindösszesen:  
Kérelmezett részletfizetés idıtartama: ………………………… hónap 

 

4. Jövedelmi adatok 

 

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

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységbıl származó jövedelem: ……………………………… Ft 

Egyéni vállalkozásból, mezıgazdasági tevékenységbıl származó havi nettó jövedelem: 

…………………………….Ft 

Egyéb jövedelmek felsorolása: (pl: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, nyugdíj, stb.): 
 

Jövedelem megnevezése Összege (Ft) 

  

  

  

Mindösszesen:  

 

A kérelmezıvel közös háztartásban élı személyek jövedelmeire vonatkozó adatok: 
Név rokonsági fok adóazonosító jel 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! 

 

5. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelı, lakásfenntartással kapcsolatos, egyéni 

vállalkozással kapcsolatos kiadások (pl.: közös költség, villany, víz, gáz, főtés, biztosítás, stb.)* 
 

Kiadás jogcíme összege  Kiadás jogcíme összege 

     
     
     

 



6. Egyéb, rendszeres havi többletkiadást (pl.: tartós betegségbıl fakadó ápolási költségek, orvos, 

gyógyszer, kölcsönök, gépkocsi részlet stb.) jelentı körülmények:* 
 

Kiadás megnevezése összege 
  
  
  
  
  
  
 

* A kiadási költségeket a legutolsó havi számlával vagy bizonylattal igazoltan kérjük benyújtani, 

ellenkezı esetben nem áll módunkban a beírt összeget figyelembe venni. 
 

7. A kérelmezı és a vele közös háztartásban élık tulajdonában lévı értékpapír, vagyoni értéket 

megtestesítı tagsági, részesedési jog (ide értve a gazdasági társaságban fennálló érdekeltséget is) 

értéke: 

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

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

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

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

 

8. A kérelmezı és a vele közös háztartásban élık ingatlan tulajdonai, vagy vagyoni értékő jogai: 
(pl. másik lakás, üdülı, garázs, mőhely, beépítetlen terület, termıföld, stb.) 
 

Ingatlan 
megnevezése*: 

Tulajdonos : Tulajdoni 
hányad: 

Cím és helyrajzi 
szám: 

A szerzés 
éve és 

jogcíme: 

A tulajdoni 
hányad 
becsült 

forgalmi 
értéke: 

      
      
      
      
      
      
      
      

*(Pl: családi ház, lakás, üdülı, zártkert, termıföld, szántó, erdı, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe 

beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is.) 
 

8.1. A lakhatásul szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok: 

Az ingatlan címe:.....................................................................................................................................  

Nagysága (négyzetméterben) és szobák száma: .....................................................................................  

Tulajdonjog hiányában az ottlakás jogcíme: ...................................................... (bérlet, albérlet, stb.) 
 
 



9. A kérelmezı és a vele közös háztartásban élık tulajdonában lévı vagy üzembentartójaként 

használt gépjármővek, ipari, mezıgazdasági gépek adatai: 
 

Tulajdonosa Típusa Forgalmi értéke Szerzés éve 
    
    
    
    
    
    
 
9.1. A kérelmezı és a vele közös háztartásban élık tulajdonában lévı 50 E Ft egyedi értéket 

meghaladó ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, képzımővészeti alkotás, ékszer, mőszaki 

cikk stb.): 
 

Ingóság megnevezése: Szerzési éve: Forgalmi értéke: 
   
   
   
   
 
10. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek) - kötelezettenként összeg és jogcím 

megjelölésével: 
 

Kivel szemben áll fenn 
követelés 

Követelés jogcíme Összege 

   
   
   
   

11. Egyéb információk: 

Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok: 
 

Megnevezés Beszerzés dátuma Érték: 
   
   
   
   

Pénzintézetnél vezetett számlái és azok egyenlegei 
Számlavezetı 
pénzintézet 

megnevezése 

Bankszámla száma Utolsó egyenleg  
Kelte               Összege 

    

Osztalék nyújtó: Osztalék nyújtás idıpontja: Osztalék összege: 
   
   

Kapott osztalék 



    

    

    

 

12. A fizetési halasztás és/vagy részletfizetés fedezeteként felajánlott biztosítékok Ft összeg 

megjelöléssel (kezesség, zálog, jelzálog stb.): 
 

Biztosítékok megnevezése Értéke (Ft) 
  
  
  
  

13. A kérelem benyújtásának részletes indokolása (fizetési nehézség keletkezésének oka, 

rendkívüli kiadások stb.) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Az eljárás során a 12. és 13. pontban foglaltak kitöltése kötelezı! 
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14. Az eljárási illeték 
 

Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében a fizetési könnyítési és adómérséklési 
eljárás - a 2013. január 1-jét követıen indult eljárások esetében - fıszabály szerint illetékmentes. 

Figyelem! 

Amennyiben az őrlapon tett adataiban, nyilatkozatában bárminemő változás következik be, 

köteles azt haladéktalanul, de legkésıbb a változást követı 15 napon belül hatóságunkhoz 

írásban bejelenteni. 

 

Tájékoztatás 

 
Az adatlapon szereplı adatokat az adóhatóság az adómérséklési kérelem elbírálásához használja fel. 
Az adatlap kitöltése önkéntes, azonban ha azt hiányosan, valótlan vagy ellentmondó tartalommal tölti 
ki, az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást megszüntetheti.  
Azon pontok (táblázatok) esetében, melyben adatot nem közöl, áthúzással jelezze, ellenkezı esetben 
az a nyilatkozat hiányának tekintendı.  

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelem elbírálásához 
szükséges mértékben kezelje. 
 

Kelt, ..............................,................ (év) ..................... (hónap) ............ (nap) 
 
 
 

…………………….................. 1 ...........................................................2 ..........................................  
     Kérelmezı Kérelmezıvel közös Kérelmezıvel közös 

háztartásban élı háztartásban élı 


