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Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó
szervezet) fizetési
kedvezményi kérelmének elbírálásához
szükséges dokumentumok

1. Tájékoztató
2. Adatlap (kérelem)
3. Eseti meghatalmazás minta (szükség szerint)

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása során az
adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 198-201. §aiban meghatározott feltételek fennállását kell vizsgálnia.
Az Art. 198. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési
halasztás) abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható
fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,
továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A hivatkozott törvényi
feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya esetén az adóhatóságnak a kérelmet el
kell utasítania.
Az engedélyezett fizetési könnyítés tartamára a határozat keltétől az adóhatóság pótlékot számít
fel, melynek mértéke megegyezik a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki
alapkamat mértékével. Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a
fizetési könnyítés pótlékmentesen is engedélyezhető. Amennyiben pótlékmentes fizetési
könnyítést szeretne kérni, akkor azt – és indokait – szíveskedjen az adatlap 7-es pontjában
feltüntetni.
Az Art. 201. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból
mérsékelheti (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.
A kérelem teljesítéséhez előírt feltételek fennállását a kérelmet előterjesztő adózónak kell bizonyítania. A
kérelem elbírálásához szükséges adatokat az Adatlap pontos, teljes körű kitöltésével szükséges bemutatni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az űrlapon közölt adatok ellentmondásban állnak az adóhatóság
nyilvántartásában szereplő adatokkal, azok valódiságának bizonyítása érdekében az adóhatóság kérheti az
adatok igazolására alkalmas okiratok, dokumentumok benyújtását!
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság az űrlapon kérelmezettől eltérő típusú fizetési
kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.
A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy, a felszámoló és a
végelszámoló, az adózási ügyvivő, valamint a pénzügyi képviselő, a bizalmi vagyonkezelő. Azon adózók,
akik nem személyesen járnak el, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CLI. törvény (a továbbiakban:
Air.) szerinti képviselő útján képviseltethetik magukat.
A gazdasági társaságok (egyéb gazdálkodó szervezetek) által előterjesztett fizetési kedvezményre
irányuló kérelem 2021. évtől illetékmentes.
Ezúton felhívjuk, hogy az Adatlap teljes körű, pontos kitöltésével szíveskedjen nyilatkozni a fizetési
kedvezményi kérelem elbírálásához szükséges adatokról.
Amennyiben az adóhatóság a fizetési kedvezményi eljárásban a tényállás további, teljes körű tisztázása
érdekében nyilatkozattételre, illetve az űrlapon szereplő adatokra vonatkozó igazolás, dokumentum
beküldésére szólítja fel, és ennek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, akkor az adóhatóság az Air. 49.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti,
A benyújtott adatlap mellé csatolni szükséges a gazdasági társaság legutolsó éves beszámolóját
(mérlegét és eredménykimutatását) is!
Az adatlap benyújtásával elismeri, hogy a tájékoztatás tartalmát megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul vette.

Önkormányzati adóhatóság

ADATLAP
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és/vagy késedelmi
pótlék, bírság mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
1. Adózó azonosító adatai
a) gazdálkodó szervezet elnevezése:
b) adószám:
c) székhelye:
d) jelen fizetési kedvezményi eljárásban
az alábbi címre kérem az iratok
postázását :
e) telefonszám:
f) kérelmet benyújtó személy
(K=Képviselő/L=Állandó
meghatalmazott/M=Meghatalmazott)
g)A kérelmet benyújtó
képviselő,állandó meghatalmazott,
meghatalmazott adatai:Név, adószáma,
azonosító jele, kérelmet benyújtó
személy telefonszáma
h)Mellékletek száma
Mellékletek neve:

2. A kérelem tárgya:
2.1.
Adónem
megnevezése

Összeg

Részlet

Futamidő
(hó)

Halasztás

Halasztás
dátuma

Építményadó
Telekadó
Gépjárműadó
Összesen:

2.2.
Mérséklés
Bírság
Késedelmi
pótlék

Részlet

Futamidő (hó)

Halasztás

Halasztás
dátuma

3.Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
3.1. Rendelkezik a kérelmező egyéb kötelezettséggel?



(I/N- igen/nem)

Kötelezettség megnevezése

Összeg (ezer Ft)

NAV felé fennálló kötelezettségek
Más önkormányzat felé fennálló kötelezettségek
Egyéb köztartozások
Összesen:
3.2.Egyéb információk közlése:



(I/N- igen/nem)
Összeg (ezer Ft)

Határidőn túli követelések összege
Határidőn túli szállítók összege
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai
3.3.Rendelkezik a kérelmező forgatási célra (befektetésként) vásárolt értékpapírral?
Megnevezés



(I/N- igen/nem)

Beszerzés dátuma (év/hó)

Összeg (ezer Ft)

Összesen
3.4. Kapott a kérelmező osztalékot (tárgyévben és az azt megelőző évben?
Osztalék nyújtó neve

Osztalék nyújtó
adószáma



Osztalék nyújtás
időpontja (év/hó)

(I/N- igen/nem)
Osztalék összege (ezer Ft)

Összesen:
3.5 Adott a kérelmező osztalékot (tárgyévben és az azt megelőző évben)?
Osztalék nyújtás időpontja (év/hó)



(I/N- igen/nem)

Osztalék összeg (ezer Ft)

Összesen:
3.6.Áll a kérelmező tulajdonában 500.000 Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyontárgy?
Vagyontárgy
megnevezése

Összesen:

Azonosító adatai

Becsült piaci értéke (ezer
Ft)



(I/N- igen/nem)

Tulajdoni hányad

3.7.Áll a kérelmező tulajdonában ingatlan vagyontárgy?
Ingatlan jellege

Címe



Helyrajzi száma

(I/N- igen/nem)
Tulajdoni
hányad

Szerzés éve
(év/hó)

Tulajdoni hányad
becsült forgalmi
értéke (ezer Ft)

Összesen:
3.8. Bankszámlák és azok egyenlegei:
3.8.1. Magyarországi bankszámlák és azok egyenlegei
Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Bankszámla száma

Utolsó egyenleg
Kelte (év/hó/nap)
Összege (ezer Ft)

Összesen:
3.8.2. Külföldi bankszámlák és azok egyenlegei
Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Bankszámla száma

Utolsó egyenleg
Kelte (év/hó/nap)
Összege (ezer Ft)

Összesen:
3.9. Az utolsó pénztárzárás kelte?

  
év

hó

nap

3.10. Pénzkészlet: ………………………………. ezer Ft
3.11. Van a kérelmezőnek kapcsolt vállalkozása:
Vállalkozás megnevezése

Összesen:



(I/N- igen/nem)

Vállalkozás adószáma

Részesedés
összege (ezer
Ft)

Részesedés
százaléka

Befektetés időpontja
(év/hó)

3.12. Adott át a kérelmező ingyenesen más vállalkozásba vagyont:
Vállalkozás megnevezése



Vállalkozás adószáma

(I/N- igen/nem)
Átadott összeg (ezer
Ft)

Átadás dátuma
(év/hó)

Összesen:
3.13. Volt a kérelmezőnek alapítványi befizetése (befektetése),
közérdekű kötelezettségvállalása tárgyévben és az azt megelőző évben?



(I/N- igen/nem)

Összege (ezer Ft)

Tárgyévet megelőző évben
Tárgyévben
Összesen:
4. Ajánl fel biztosítékot fedezetként?
Fedezet típusa



(I/N- igen/nem)
Vagyontárgy megnevezése

Fedezet értéke (ezer Ft)

Összesen:
5. Illetékkötelezettség:



5.1. Személyes illetékmentességre jogosult?
(I/N- igen/nem)
5.2.Nyilatkozat a személyes illetékmentességről
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5.§-a alapján jelölje meg,hogy mely okbók nyilatkozik.

6. A

fizetési nehézség kialakulásának okai:

6.1. Milyen okokra vezethető vissza adókötelezettségének elmulasztása?

6.2. Az adótartozás felhalmozódásának elkerülése érdekében tett intézkedései:

6.3. Milyen intézkedéseket tett a pénzügyi egyensúly és fizetőképesség helyreállítása, és az
adófizetés jövőbeni teljesítése érdekében?

7. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk:

8. Kötelezett-e éves beszámoló / normál / sajátos egyszerűsített éves beszémoló / összevont ( konszolidált) éves
beszámoló készítésére?



(I/N- igen/nem)

Beszámoló
típusa:……………………………………………..
Mérleg: ……………………………………………..
Eredménykimutatás
költségeljárása:……………………………………..
Beszámolási tárgyévi időszak:

   -   
év

hó naptól

év

hó napig

Beszámoló elkészítésének napja:

  
év

9. Átlagos állományi létszám (fő)

hó

nap



Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

  


helység 
év

hó nap

Mellékletek:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….


adózó vagy képviselője aláírása

AJÁNLOTT, ALKALMAZÁSA NEM KÖTELEZŐ!

ESETI MEGHATALMAZÁS-MINTA
GAZDASÁGI TÁRSASÁG (EGYÉB GAZDÁLKODÓ
SZERVEZET) MEGHATALMAZÓ RÉSZÉRE
Alulírott
(név)
(azonosító
adatok)

meghatalmazom
(név)
(azonosító
adatok)

(a megfelelőt kérjük x-szel jelölni)

ügyvédet

ügyvédi irodát

európai közösségi jogászt

könyvelőt

adószakértőt

okleveles adószakértőt

adótanácsadót

nagykorú alkalmazottat (egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén)

számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult
(név, azonosító adatok) gazdasági társaság alkalmazottját,

tagját nagykorú magánszemélyt
hogy a Bp. XXII. ker. önkormányzati adóhatóságnál képviseletemben az alábbi ügyben:

eljárjon.
Kérem, hogy az önkormányzati adóhatóság az iratokat ne az ügyben eljáró
meghatalmazottnak, hanem az adózó részére kézbesítse.
Kelt:...................................................., ….....év ……...............…hó ........nap.

..................................................
(meghatalmazó aláírása)

.................................................
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt
(név)

(lakcím)
(aláírás)

(név)
(lakcím)
(aláírás)

