
KÉRELEM 
Fizetési könnyítés iránt  

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók részére 

1. Azonosító adatok
1. Név:

2. Születési helye, ideje:

3. Anyja születési neve:

4. Adóazonosító jele: Adószáma¹: 

5. Lakcíme:

6. Levelezési címe:

7. Telefonszáma: Mobil telefonszáma: 

8. Foglalkozása:

9. Munkahely
megnevezése és címe:

10. Fő tevékenysége¹:

¹Csak az egyéni vállalkozóknak kell kitölteni! 

2. A kérelem tárgya (a kívánt rész(ek) a négyzetekben tett „X”-szel jelölendők)

 Részletfizetés  Fizetéshalasztás 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi iparűzési adó, gépjárműadó, késedelmi pótlék
stb.) Részletezése

a.) a részletekben megfizetni kért összeg(ek): 
Adónem (jogcím) Összeg (Ft) 

A kérelmezett részletfizetés időtartama: hónap 

b.) a halasztani kért összeg(ek): 
Adónem (jogcím) Összeg (Ft) 

Kérelmezett fizetési időpont (év, hó, nap): 
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4. A kérelem benyújtásának indoklása (fizetési nehézség keletkezésének okai, adótartozás 
felhalmozódásának elkerülése, fizetőképesség helyreállítása érdekében tett intézkedések stb.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jövedelmi adatok  
Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem:  

Egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági tevékenységből származó havi nettó 
jövedelem:  

Nyugdíj:  

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

Jövedelem megnevezése Összege (Ft) 

  

  

  

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre vonatkozó adatok²: 

 Név Rokonsági fok Foglalkozás Havi nettó jövedelem (Ft) 
    

    

    

    

²A 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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6. A 5. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos (egyéni 
vállalkozásban el nem számolt) kiadások havi összege (közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, biztosítás, stb.)³ 

Kiadás megnevezése Összege Ft Kiadás megnevezése Összege Ft 
    

    

    

    

  

 

  

³ A kérelem beadását megelőző 3 hónap számláit kérjük csatolni! 
 
7. Egyéb, rendszeres havi, egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadások  
     (tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos-, gyógyszerköltség, kölcsön/hiteltörlesztés összege4 stb.) 

Kiadás megnevezése Összege Ft Kiadás megnevezése Összege Ft 
    

    

    

  

 

  
4kölcsönök esetén az ezek fennállását és törlesztő részletet igazoló okirat csatolása is szükséges!  
 
8. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok  
8.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok:  

Ingatlan megnevezése5      

Ingatlan címe      

Ingatlan helyrajzi száma     

Tulajdonos neve     

Tulajdoni hányad     

A szerzés éve és jogcíme     

Becsült forgalmi érték     

Tulajdonjog hiányában a 
használat jogcíme6     

5 családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe beleszámítandó a 
megadott helyrajzi számon fennálló egyéb építmények értéke is.)  
6 tulajdonos, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, családtag stb.  
 
8.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági 
gépek adatai:  

Típus, Jelleg7 Tulajdonos Szerzés éve Forgalmi érték Gyártási év 

     

     

     

     
7 Jelleg: személygépjármű, tehergépjármű, stb.  
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8.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő, 100 E Ft egyedi értéket 
meghaladó  

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

Ingóság megnevezése Tulajdonosa Szerzési éve Forgalmi értéke: 

9. Harmadik személlyel szemben fennálló követelések kötelezettenként, összeg és jogcím megjelölésével:

Követelés jogosultja Követelés jogcíme Összege (Ft) 

10. Melléklet az egyéni vállalkozók fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához

Megnevezés Tárgyévet megelőző év (Ft) Aktuális időszak adatai (Ft) 

Értékesítés árbevétele 

Egyéb bevételek 

Nettó árbevétel 

Vállalkozói kivét 

Adózatlan eredmény 

Adózott eredmény 

Tájékoztatás 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi és/vagy mérséklési kérelem 
elbírálásához használja fel.  
Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatására önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén 
az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a kérelmet.  
Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelmem elbírálásához 
szükséges mértékben kezelje.  

helység év hó  nap az adózó vagy képviselője) aláírása 

1. 2. 3. 
A kérelmezővel közös háztartásban 

élő 
A kérelmezővel közös háztartásban 

élő 
A kérelmezővel közös háztartásban 

élő 


