KÉRELEM
Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) iránt
Gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek részére
1. Azonosító adatok
1. Gazdálkodó szervezet neve:

2. Adószáma:
3. Székhelye:
4. Telephelye:
5. Levelezési címe:
6. Képviseletre jogosult neve:
7 Telefonszáma:

Mobil telefonszáma:

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)

A kérelmezett részletfizetés időtartama:
b.)

Összeg (Ft)

hónap

a halasztani kért összeg(ek):
Adónem (jogcím)

Összeg (Ft)

Kérelmezett fizetési időpont (év, hó, nap):
4. Fenti tartozásaihoz kapcsolódóan (részben vagy az egész összeget érintve) alatt volt-e már mérséklési
kérelme, illetve kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást)? (A kívánt rész a négyzetbe
tett „X”-szel jelölendő)
Igen
Nem
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5. A kérelem benyújtásának indoklása (fizetési nehézség
keletkezésének
okai,
felhalmozódásának elkerülése, fizetőképesség helyreállítása érdekében tett intézkedések stb.):

adótartozás

6. Gazdálkodással kapcsolatos adatok
6.1 Fennálló kötelezettségek:
NAV felé fennálló kötelezettség(ek) megnevezése

Összege (Ft)

Egyéb köztartozás(ok) megnevezése

Összege (Ft)

Egyéb kötelezettségek

Összege (Ft)

Határidőn túli szállítók:
Hosszú lejáratú hitel tárgyévi törlesztése (tőke+kamat):
6.2. Fennálló követelésre vonatkozó információk:
Összege (Ft)
Határidőn túli követelések:

3
6.3. Bankszámlái és azok egyenlegei
Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Utolsó egyenleg

Bankszámla száma

Kelte

Összege

6.4. Pénzkészlet
Az utolsó pénztárzárás időpontja

Pénzkészlet (Ft)

6.5. Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok
Megnevezés

Beszerzés dátuma

Érték (Ft)

Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege (F)

6.6. Kapott osztalék:
Osztalék nyújtója

6.7. Adott (kifizetett osztalék):
Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege (Ft)

6.8. Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon
Adóévben (Ft)

Adóévet megelőző éveben (Ft)

6.9. Kapcsolt vállalkozások:
Vállalkozás megnevezése

Vállalkozás adószáma

Részesedés összege

Részesedés %-a

Befektetés
Időpontja

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és
eredménykimutatást, valamint az aktuális időszak (a kérelem benyújtásának évét bemutató, három
hónapnál nem régebbi) mérlegét és eredmény-kimutatását (az időszak megjelölésével)!
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Tájékoztatás
Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi és/vagy mérséklési kérelem
elbírálásához használja fel.
Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 133. §
illetve 134. §-ában előírt feltételek fennállásának az igazolása. Az adatlapon előadott körülményeket a
rendelkezésre álló okiratok másolatával megfelelően igazolni szükséges. Az adatlap kitöltése önkéntes,
amennyiben az adózó azt nem, vagy hiányos vagy ellentmondó tartalommal tölti ki, az adóhatóság a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt 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.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője) aláírása

