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ADATLAP  

magánszemély (nem egyéni vállalkozó!) adózó fizetési könnyítési és/vagy 

méltányossági kérelmének elbírálásához 

 

1. Kérelmező adatai:   

a) neve: ………………………………………………… szül.hely: ………………………. 

    szül. idő:…………………………………………………………………………………. 

b) adóazonosító jele:  ..............................................................................................................  

c) lakcíme (ha eltér a lakcímétől, akkor a levelezési címe):  .................................................  

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

 A kérelem fajtája:   

      Részletfizetés 

      Fizetési halasztás 

      Adómérséklés 

A kérelem benyújtásának részletes indoklása és a fizetési nehézség kialakulásának részletes 

körülményei,továbbá, hogy mely adónemekre, milyen időtartamra kéri a könnyítést: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



2. Jövedelmek: 

2.1. a) Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  ..............................  .- Ft 

 b) Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  ........................  .- Ft 

 e) Mezőgazdasági tevékenységből származó rendszeres havi nettó jövedelem:  ........  .- Ft 

 f) Nyugdíj:  ...................................................................................................................  .- Ft 

 g) Egyéb jövedelmek, rendszeres juttatások (pl. családi pótlék, tartásdíj, segély, 

támogatás, bérleti díj, osztalék stb.): 

jogcíme összege  rendszeressége 

 ................................................. ............................... Ft        ……………….… 

 ................................................. ............................... Ft        …………………. 

 ................................................. ............................... Ft        …………………. 

 ................................................. ............................... Ft        …………………. 

 

2.2. Adózóval közös háztartásban élő kereső és nem kereső személyekre és jövedelmeikre 

vonatkozó adatok:  

 Név  Szül. idő  Rokonsági fok  Foglalkozás  Havi nettó 

jövedelem 

          

          

          

 

3. A 2. pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos, az 

egyéni vállalkozásban el nem számolt kiadások: 

Kiadás megnevezése  Összege  Rendszeressége 

      

      

      

      

      

 

4. Egyéb, rendszeres havi, a 3. pontban el nem számolt többletkiadás: 

 Kiadás megnevezése  Összege Rendszeressége  Lejárat dátuma 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 

 

6.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok: 

 

Ingatlan 

jellege 

 Cím és helyrajzi  

szám 

 Tulajdonos(ok)  

neve 

 Tulajdoni  

hányad 

 Területe  

m2 

          

          

          

          

 

6.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők használatában, (birtokában) lévő 

gépjárművek adatai: 

 

 Rendszáma         

 Gyártmánya, típusa         

 Tulajdonos(ok)         

 Üzembentartó(k)     

 Gyártási év         

 Szerzési év         

 Hasznosítás*         
 
*Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra 

 

6.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő, 100 E Ft egyedi értéket 

meghaladó ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, ékszer, 

műszaki cikk stb.):  

 

 Ingóság megnevezése  Szerzési éve  Forgalmi értéke 

      

      

      

 

 

 

6.4. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők megtakarításai (készpénz, betétek, 

állampapír, értékpapír, kötvény, részvény, valuta, megtakarítással kombinált életbiztosítás 

stb.) 

Megtakarítás megnevezése Pénzintézet megnevezése  Értéke 

      

      

      

 

6.5. Adózó és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő, vagyoni értéket megtestesítő 

tagsági, részesedési jog értéke: (ideértve a gazdasági társaságban fennálló érdekeltséget is, a 

társaság neve és adószáma feltüntetésével) 

Megnevezés Gazdasági társaság neve, adószáma 

    

    

    

 



7. Tájékoztatás az Adatlapon szereplő adatok igazolásáról: 

A kérelemben leírt és az Adatlapon szerepeltetett jövedelmeket és kiadásokat a megfelelő irat 

másolatával igazolni kell és az Adatlaphoz csatolni: 

A 2.1. és 2.2. pontokhoz 1 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást, utolsó havi 

nyugdíjszelvényt, GYES, GYED, segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvényt, bérleti 

szerződést, számlát, bankszámlakivonatot stb. 

A 3. és 4. pontokhoz az utolsó havi közüzemi számlákat, bankszámlakivonatot, albérleti díj 

fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló csekket, 

átutalást, gyógyszer-számlát, tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget stb. 

Az 5. ponthoz csatolni kell a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadó-bevallását  

 

8. Tájékoztatás az Adatlapon szereplő adatok kezeléséről 

Az Adatlap az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198.§ és 201.§-okban előírt 

feltételek fennállásának igazolására szolgál. Az adatlapban szereplő adatokat az 

önkormányzati adóhatóság kizárólag a benyújtott kérelem elbírálásához használja fel.  

 

Figyelem! Amennyiben az adatlapot az adózó nem, illetve nem megfelelően, hiányos, 

ellentmondó, vagy nem valós tartalommal tölti ki, a 7. pontban felsorolt igazolásokat 

nem csatolja, az önkormányzati adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, 

vagy az eljárást megszünteti. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a 

kérelmem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. 

 

Nyilatkozom, hogy az adatlapon feltüntetett további közös háztartásban élő hozzátartozók 

kijelentik, hogy az adatlap személyes adataira vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért 

adatok közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez hozzájárulnak. 

 

………………………., …………………       

         

……….…………………… 

 aláírás 


