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Jegyző
ADATLAP
Magánszemélyek (egyéni vállalkozók) fizetési könnyítésre benyújtásához/elbírálásához (részletfizetés)
1.AZONOSÍTÓ ADATOK:
NÉV:
Szül. hely idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám, e-mail cím:

2. A KÉRELEMMEL ÉRINTETT ÖSSZEG (ek) adónemenkénti (építményadó, telekadó, gépjárműadó, késedelmi pótlék, stb.)
részletezése:
Részletekben megfizetni kért összeg(ek):
adónem (jogcím)

Összeg

Mindösszesen:

Kért részletek száma: ……………………………………………, vagy
a részletek maximális havi összege:…………………………….
3. A KÉRELMEZŐ JÖVEDELMI ADATAI (Ft):
Munkaviszonyból származó rendszeres nettó jövedelem:
Cafetéria átlagos havi nettó összege:
Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó havi nettó jövedelem, alkalmi munka:
Egyéni vállalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:
Mezőgazdasági tevékenységből származó átlagos havi nettó jövedelem:
Ingatlan bérbeadásából származó átlagos havi nettó jövedelem:
Nyugdíj havi összege:
Tartásdíjból származó átalgos havi nettó jövedelem:
Külföldi munkaviszonyból származó átlagos havi nettó jövedelem:
Alkalmi munkából származó havi jövedelem összege
Egyéb rendszeres juttatások (családi pótlék, rendszeres segély, lakásfenntartási támogatás, stb:

FIGYELEM!!! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelemigazolás, (ennek hiányában
munkanélküliség igazolása, igazolás az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetéséről és alkalmi munkáról tett nyilatkozat, igazolás
rendszeres segélyről, családi pótlékról, nyugdíjról, tartásdíjról, lakásfenntartási támogatásról, egyéb ellátásról, családi segítség esetén a
segítséget nyújtó nyilatkozata), utolsó havi teljes bankszámla kivonat, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb
járadékfizetést igazoló szelvényt, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges)
A kérelmező bankszámla adatai:
Tulajdonos neve

Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Bankszámla száma

Kérelem benyújtásának indokai:

Tájékoztatás
Az adtalapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezmény kérelem elbírálásához használja fel. Az adatlap kitöltése és adatok
szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmét.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz,
hogy a személyes adataimat az adóhatóság a kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. Az adatlap kitöltésével vállalom az
adótartozás részletekben történő megfizetését.

Kelt:

Adózó aláírása

MELLÉKLET
az egyéni vállalkozó fizetési kedvezményre irányuló kérelmének elbírálásához
1.
Megnevezés:

Tárgyévet megelőző
…..év

Aktuális időszak adatai
év…hó……..tól
év……hó....... –ig

Értékesítés árbevétele:
Anyag, árubeszerzés:
Munkabér és közterhei:
Értékcsökkenési leírás:
Egyéb termelési és kezelési
költség:
Jövedelem:
Vállalkozói kivét:
Veszteség:

2.
Átlagos állományi
létszám:
Tárgyi eszközök
(ingatlan, gép, jármű,
stb.):
Készletek (anyag, áru,
stb):
Befektetett pénzügyi
eszközök:
Pénzeszközök
(bankszámla, pénztár):
Értékpapírok:
Követelések:
Határidőn túli
követelések:
Kötelezettségek:
Adó és járulék
tartozások:
Egyéb köztartozások:
Szállítói tartozások:
Határidőn túli
szállítók:
Rövid lejáratú
kötelezettségek:
Rövid lejáratú hitelek:
Hosszúlejáratú hitelek:
Hosszúlejáratú hit.
tárgyévi törlesztése
Hosszúlejáratú hit.
tárgyévi kamatai:

Az "aktuális időszak adatai" oszlopban (az időszak megjelölésével) a kérelem benyújtását megelőző
három hónapnál nem régebbi, míg a "tárgyévet megelőző időszak adatai" oszlopban az aktuális időszak
évét megelőző év gazdálkodásra vonatkozó adatait kérjük feltüntetni.

Kitöltés helye és dátuma:
Aláírás

