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Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés iránti kérelem
természetes személy részére
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az eljárás illetékmentes.

1.

Adózó (adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett) adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................ Ideje:.........................................................................
Születési neve: ......................................................... Anyja neve: ..............................................................
Lakcím: .................................................................... Székhely*: ................................................................
Adóazonosító jel: ..................................................... Adószám*: ...............................................................
Levelezési cím: ........................................................ Telephely*:...............................................................
Telefonszám: ........................................................... E-mail cím: ...............................................................
Munkahelyének megnevezése: ...................................................................................................................
Munkahely címe: ........................................................................................................................................
Nyugdíjas esetében nyugdíjtörzsszáma: .....................................................................................................
Pénzintézeti számlaszáma: .........................................................................................................................
* Ezen adatokat a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy adózóknak szükséges kitölteni.

2. A kérelem tárgya és összege
2.1 Részletfizetés (nem automatikus)
Megnevezés

A kért részletek száma …………………. hó
A tartozás összege

Építményadó

Ft

Telekadó

Ft

Talajterhelési díj

Ft

Gépjárműadó

Ft

Késedelmi pótlék

Ft

Mulasztási bírság, adóbírság

Ft

Adók módjára behajtandó köztartozás

Ft

Összesen

Ft
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2.2 Fizetési halasztás

A kért fizetési határidő: ………… év ..…… hó …..… nap

Megnevezés

A tartozás összege

Építményadó

Ft

Telekadó

Ft

Talajterhelési díj

Ft

Gépjárműadó

Ft

Késedelmi pótlék

Ft

Mulasztási bírság, adóbírság

Ft

Adók módjára behajtandó köztartozás

Ft

Összesen

Ft

2.3. Adómérséklés
Az adóhatóságnál nyilvántartott tartozás összege

Megnevezés

A tartozást kérem mérsékelni
az alábbi összeggel

Építményadó

Ft

Ft

Telekadó

Ft

Ft

Talajterhelési díj

Ft

Ft

Gépjárműadó

Ft

Ft

Késedelmi pótlék

Ft

Ft

Mulasztási bírság, adóbírság

Ft

Ft

Adók módjára behajtandó köztartozás

Ft

Ft

Összesen

Ft

Ft

2.4. A mérséklési kérelem elutasítása esetén kéri-e fizetési halasztás engedélyezését:
kérem / nem kérem*.
*(megfelelő szövegrész aláhúzandó)
Ha igen, mely időpontig kéri? ………………. év …………hó ……….. nap
2.5 A mérséklési kérelem elutasítása esetén kéri-e részletfizetés engedélyezését?
kérem / nem kérem*.
*(megfelelő szövegrész aláhúzandó)
Ha igen, a részletek száma:

……………… hó

A kérelemnek helyt adó határozat esetén a fellebbezési jogomról a határozat keltének napján
lemondok:
igen
nem*
*(megfelelő szöveget kérjük X-el jelölje)
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3. Jövedelmi adatok
Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: ......................................................... Ft
Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi jövedelem: ............................................................ Ft
Egyéni vállalkozásból származó rendszeres havi jövedelem: ........................................................... Ft
Nyugdíj havi összege: ....................................................................................................................... Ft
GYED havi összege: ......................................................................................................................... Ft
GYES havi összege: .......................................................................................................................... Ft
Adózó egyéb jövedelme, rendszeres juttatás (pl. kamat, osztalék, családi pótlék, segély, járadék,
támogatás, tartásdíj, más személytől kapott anyagi támogatás)
Egyéb jövedelem, rendszeres juttatás
megnevezése

Havi nettó összege
Ft
Ft
Ft
Ft

Adózóval együtt élő közeli hozzátartozók jövedelme
Név

Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó jövedelem
Ft
Ft
Ft
Ft

A jövedelem adatokat dokumentum mellékelésével igazolni kell! (Jövedelemigazolás, GYED,
GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény stb.)

4. Kiadási adatok
A 3. pontban felsorolt személyeket havonta terhelő, ingatlan fenntartásával kapcsolatos – vállalkozásban el nem számolt – kiadások
Kiadás megnevezése

Havi összege

Albérleti díj

Ft

Lakbér

Ft

Közös költség

Ft

Villany

Ft

Fűtés

Ft
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Gáz

Ft

Víz, csatorna

Ft

Lakásbiztosítás

Ft

Szemétszállítás

Ft

Egyéb

Ft

Tartós betegségből eredő kiadások
Kiadás megnevezése

Havi összege

Ápolási költség

Ft

Gyógyszerköltség

Ft

Egyéb

Ft

Lakáshitel törlesztésből eredő kiadások
Hitel összege: ............................................................. pénzneme: .............................................
Lejárat ideje: …………………. év ……….. hó ……….. nap
Törlesztés havi összege: ................................................
A kiadásokat számlával, szerződéssel, egyéb okirattal igazolni kell!

5. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok
Adózó és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke (ideértve a gazdasági társaságban fennálló érdekeltséget is, a társaság neve
és adószáma feltüntetésével).
Megnevezés

Érték összege
Ft
Ft
Ft

Adózó és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő, 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, műszaki cikk, stb.):
Megnevezés

Érték összege
Ft
Ft
Ft
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A lakhatásul szolgáló ingatlan adatai
Címe: ...................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: .................................................................................................................................
Alapterülete: ....................................... m2
Szobák száma: ................................... db
Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme (bérlet, albérlet, stb): ..............................................
Adózó és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő egyéb ingatlanok
Ingatlan címe

Helyrajzi száma

Tulajdoni
hányad

Tulajdonosok neve

Adózó és vele közös háztartásban élők használatában (tulajdonában) lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek adatai
Gyártmány, típus

Rendszám

Tulajdonos neve

Gyártási éve

A kérelem indoklása
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, ………... (év) ………….. (hónap) ……… (nap)

…………………………………………………………….
adózó aláírása
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Tájékoztatás
Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a részletfizetési kérelem elbírálásához használja fel. Az
adatlap kitöltésével adózó, illetőleg az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett
alátámasztja, hogy a fizetési könnyítés engedélyezésének a feltételei az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) előírtak szerint fennállnak.
198. § [Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése]
„(1) 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.
(2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség
kialakulásának okait és körülményeit.
(3) Nem engedélyezhető fizetési könnyítés
a) a természetes személyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
b) a beszedett adóra,
c) a kifizető által a természetes személytől levont járulék,
d) az Áfa tv. szerinti csoportos adóalany és a Tao tv. szerinti csoportos társasági adóalany számára a
csoportos adóalanyiság időszakában.
(4) Természetes személy esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen
kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali
vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos
megterhelést jelent.
(5) Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontja,
valamint a (3) bekezdés figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel
szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása
aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.
(6) Törvény a fizetési halasztási, részletfizetési kedvezmény más eseteit is meghatározhatja, engedélyezését csak törvény zárhatja ki.
(7) Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.
(8) 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.”
200. § [Pótlékok fizetési könnyítés esetén]
(1) Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén a következő pótlékokat kell felszámítani:
a) a kérelem benyújtása esetén késedelmi pótlékot a kérelmet elbíráló határozat véglegessé válásáig, ha
azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig,
b) a kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától
a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű pótlékot.
(2) A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pótlékot határozatban kell közölni, egyebekben arra a késedelmi pótlékra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
201. § [Adómérséklés]
(1) Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a
természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az
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adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
(2) Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem
mérsékelheti.
(3) 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.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. 109. § (l) bekezdése alapján: „(1) Ha az adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló fizetési kedvezmény iránti
kérelmet az adóhatósághoz terjesztik elő, akkor az adóhatóság a végrehajtási eljárás során érkezett kérelmet az Art. fizetési kedvezményekről szóló fejezetében foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.”
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