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 Érkezett: 20__. ____ hó ___ nap 

 Átvette: ___________________ 

 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

Gazdasági társaság 

(egyéb gazdálkodó szervezet) 

 

Fizetési könnyítés igénylő adatlap 

 
1. Adózó azonosító adatai: 

a) gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített elnevezése): ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) tevékenység kezdeti időpontja: _____________________________________________ 

c) adószáma: ______________________________________________________________ 

d) székhelye:______________________________________________________________ 

e) telephelye:______________________________________________________________ 

f) levelezési címe:__________________________________________________________ 

g) képviseletre jogosult neve:_________________________________________________ 

h) telefonszáma:______________________mobil telefonszáma:_____________________ 

 

2. Kérelem tárgya: 

fizetési halasztás  

részletfizetés  

 

A kívánt rész(ek) a négyzetekben tett „X”-el jelölhetők! 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi adók, gépjárműadó, 

talajterhelési díj, késedelmi pótlék, mulasztási bírság,) részletezése: 

 

 a) Halasztani kért összeg(ek): 

adónem (jogcím) összeg 

  

  

  

  

  

  

 

Kérelmezett fizetési halasztás dátuma: 20___ _____________ hó ____ nap 

 

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 

 

méltányossági adatlap 
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 b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím) összeg 

  

  

  

  

  

  

 

Kérelmezett részletfizetés időtartama: ________ hónap 

 

 

3.1. Tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési 

halasztást) és volt-e más irányú méltányossági (mérséklési) kérelme? * 

 
 Igen  Nem 

 

* A kívánt rész a négyzetbe tett „X”-el jelölhető! 
 
 
4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 

 

4.1. Egyéb kötelezettségek: 

 

NAV felé fennálló tartozás megnevezése Összege (Ft) 

  

  

  

 

 

Egyéb fennálló tartozás megnevezése Összege (Ft) 

  

  

  

 

 

4.2. Fennálló követelésre vonatkozó információk: 

 

Az adózónak fennálló határidőn túli követelése*:  van  nincs 

 

* A kívánt rész a négyzetbe tett „X”-el jelölhető! 
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Kivel szemben áll fenn követelés Jogcíme, számla vagy 

szerződés száma 

Összege 

   

   

   

 

 

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

megjelöléssel (kezesség, zálog, jelzálog stb.) 

 

Biztosíték megnevezése Értéke (Ft) 

  

  

  

  

 

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

rendkívüli kiadások stb.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (8) bekezdés értelmében a kérelmezőnek az 
első fokú államigazgatási eljárásért 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint eljárási illetéket kell a 
kérelem benyújtásával egyidejűleg a 10402991-49565452-57481076 számú Veresegyház Város 
Polgármesteri Hivatal Illetékbeszedési Számlájára megfizetni. 
 
Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést 20____-___- ___. nappal, mint kérelmező 
teljesítettem. 
 
Figyelem! 
 
Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és 
eredmény kimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három 
hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatokat! 
 
 

 

Kelt,________________________(helység)__________(év)____________(hónap)______(nap) 

 

 

 

 _______________________________ 

 cégszerű 
 


