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ADATLAP 
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, 

részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 
 
1. Azonosító adatok: 
A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

Adószáma:  Tevékenység kezdeti időpontja: év  hó  nap 

Székhely címe: …………………….város/község…………..……….………..…… utca, út/házszám (………..…… hrsz.)  

Telephely (fióktelep) címe: …………………….város/község……………………….………..…… utca, út/házszám 

Képviseletre jogosult neve: ........................................................................... Telefonszáma: .............................................. 

Cégjegyzékszám:

Bankszámla-száma(i):  

 
 
2. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (adó, késedelmi pótlék, stb.) részletezése: 
FONTOS! Amennyiben az adatlap tartalma eltér a kérelemtől, azt az adóhatóság a kérelem 
módosításának tekinti. 
 
a) Halasztani kért összeg(ek): 
Adónem (jogcím)  Összeg 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Mindösszesen: 
   

kérelmezett fizetési időpont: év  hó  nap 
 
b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 
Adónem (jogcím)  Összeg 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Mindösszesen: 
 

kérelmezett részletek száma: hó  Minden oldalt cégszerűen aláírni köteles! 
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3. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 
 
3.1. Kötelezettségek: (megnevezés, összeg, esedékesség/lejárati idő szerint részletezve) 
 
Helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:  
..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Egyéb köztartozások: 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Egyéb kötelezettségek:  
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

 
3.2. Egyéb információk: (megnevezés, összeg, esedékesség/lejárati idő szerint részletezve) 
 
Határidőn túli követelések:  
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

Határidőn túli szállítók: 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése: 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai: 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

 

Átlagos állományi létszám:  fő 
 
4. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség keletkezésének 
okai; az adótartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség helyreállítása 
érdekében tett intézkedések stb.): 
 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

 
Melléklet:  db 
 

Minden oldalt cégszerűen aláírni köteles! 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt, .................................................. helység év   hó   nap 

 
 
       
 
 

………………………………………………. 
         

Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
AZ ADATLAPHOZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ 
IDŐSZAKRA VONATKOZÓ MÉRLEGET ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁST, VALAMINT 
AZ AKTUÁLIS IDŐSZAK (KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉVÉRE VONATKOZÓ, 
HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI) MÉRLEGÉT ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSÁT 
(AZ IDŐSZAK MEGJELÖLÉSÉVEL) ILLETVE FŐKÖNYVI KIVONATÁT! 
 
Tájékoztatás 
 
Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához 
használja fel. 
 
 
Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. Törvény 198 - 200.§-aiban előírt feltételei fennállásának igazolása. 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. 
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság a kérelemben illetve az adatlapon az adózó 
által kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem 
engedélyezhet. 
 
 
 
 
A fizetési könnyítésre vonatkozó eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
29. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet esetében – ide nem értve az egyéni 
vállalkozót - 10 000 forint, melyet az önkormányzati adóhatóság által kezelt 11731001-
15332879-03470000 eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára kell a 
kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni. 

 
 


