
 

 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

 2000 Szentendre, Városház tér 3. Pf.: 54.  ______________________  

Tel.: 26/300-407, Fax.: 26/816-227 azonosító/ügyiratszám 

 

Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  

* Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni. 

 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére 

helyi adó és gépjárműadó fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 

Kérelmem az alábbi település felé fennálló adókötelezettséggel kapcsolatos:   Szentendre     Pilisszentlászló * 

 
1. Azonosító adatok: 

a) gazdálkodó szervezet rövidített elnevezése: ..............................................................................................................................  

b) gazdálkodó szervezet teljes elnevezése: ...................................................................................................................................  

c) adószáma: ..................................................................................................................................................................................  

d) tevékenység kezdeti időpontja: ............................................................  nyilvántartási száma: ...................................................  

e) székhelye: ..................................................................................................................................................................................  

f) telephelye: ...................................................................................................................................................................................  

g) levelezési címe: ..........................................................................................................................................................................  

h) kérelmet benyújtó személy neve: ...............................................................................................................................................  

i) (mobil) telefonszáma: ..................................................................................................................................................................  

 
2. Kérelem tárgya: * 

 fizetési halasztás   részletfizetés   mérséklés (elengedés)  

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (3) bekezdése alapján jogi személyek (gazdasági társaságok) vagy egyéb 

szervezetek esetében csak a pótlék és bírság tartozás mérsékelhető! 
 
 
3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi adók >kivéve: idegenforgalmi adó<, gépjárműadó, talajterhelési díj, 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék) részletezése: 

 
a) Halasztani kért összeg(ek): 

 

adónem (jogcím) összeg kérelmezett fizetési időpont 

    

    

   

   

 Mindösszesen:    

 
b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 

adónem (jogcím) összeg kért részletek száma 

      

      

     

   

 Mindösszesen:    

 
c) Mérsékelni (elengedni) kért összeg(ek) (kizárólag késedelmi pótlék és mulasztási bírság): 

 

adónem (jogcím) összeg 

késedelmi pótlék   

mulasztási bírság   

Mindösszesen:  

 
 
 
 
 
 
 



Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  

* Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni. 
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4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 

 
4.1. Egyéb kötelezettségek: 

NAV felé fennálló kötelezettségek Összege (Ft) 

    

    

    

 

Más önkormányzat felé fennálló kötelezettségek Összege (Ft) 

    

    

 

Egyéb köztartozások megnevezése Összege (Ft) 

    

    

 
4.2. Egyéb információk közlése: 

Megnevezés Összeg (Ft) 

Határidőn túli követelések összege   

Határidőn túli szállítók összege   

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése   

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai   

 

4.3. Forgatási célra (befektetésként) vásárolt értékpapír 
 

Megnevezés Beszerzés dátum Érték (Ft) 

      

      

      

 
4.4. Kapott osztalék 

Osztalék nyújtó neve, adószáma Osztalék nyújtás időpontja Osztalék összege (Ft) 

      

      

      

      

 
4.5. Nyújtott osztalék 

Osztalék nyújtás időpontja Osztalék összege 

    

    

    

    

 
4.6. Bankszámlái és azok egyenlegei (Magyarországi és külföldi bankszámlák is) 

Számlavezető pénzintézet 
megnevezése 

Bankszámla száma 
Utolsó egyenleg 

dátuma összege (Ft) 

        

        

        

        

    

 



Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  

* Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni. 
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4.7. Az utolsó pénztárzárás kelte: ………….(év)………(hónap)……….(nap) 
 
4.8. Pénzkészlet: ………………………. (Ft) 
 
4.9. A kérelmező tulajdonában lévő ingatlanok 

Ingatlan jellege Címe 
Helyrajzi 
száma 

Tulajdoni 
hányad 

Szerzés 
éve 

Tulajdoni hányad becsült 
forgalmi értéke (Ft) 

            

            

            

            

 
4.10. A kérelmező tulajdonában lévő 100.000 Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyontárgyak 

Vagyontárgy megnevezése Azonosító adatai Becsült piaci értéke (Ft) Tulajdoni hányad 

        

        

        

        

        

 
4.11. Kapcsolt vállalkozások: 

 

Vállalkozás 
megnevezése 

Vállalkozás 
adószáma 

Részesedés összege 
(Ft) 

Részesedés 
százaléka 

Befektetés 
időpontja 

     

     

     

     

 
4.12. Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon 

Tárgyévet megelőző évben:  ...................................................................................................................................... Ft 

Tárgyévben: ............................................................................................................................................................... Ft 
 
4.13. Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege: 
 

Tárgyévet megelőző évben:  ...................................................................................................................................... Ft 

Tárgyévben: ............................................................................................................................................................... Ft 
 
4.14. Foglalkoztatottak létszáma: …………………………. fő 
 
 
5. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésének okai, rendkívüli kiadások, az 

adótartozás felhalmozódásának elkerülése érdekében tett intézkedései, illetve a pénzügyi egyensúly és fizetőképesség 
helyreállítása, és az adófizetés jövőbeni teljesítése érdekében tett intézkedései): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  

* Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni. 
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 .......................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
6. Csatolandó iratok: 

 
6.1. a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény kimutatás; 
6.2. az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás 

adatok 
     6.3. Kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről 
     6.4. Kérelem beadását megelőző egész havi bankszámla kivonat 

 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

Az adatlapon feltüntetett adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához használja fel, és szükség szerinti 
mértékben ellenőrzi. Az adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával igazolni szükséges.  
Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 198. § és 201. §-
ában előírt feltételei fennállásának igazolása. 
Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, amennyiben azonban az Adózó azt nem, nem megfelelően, hiányos, 
vagy ellentmondó tartalommal tölti ki, az adóhatóság az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 49. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti.  
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet által az adóhatóságnál 
kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint, azaz Tízezer forint, melyet a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kell Szentendre Város Önkormányzat 11784009-15731292-03470000 sz. Önkormányzati hatósági 
eljárási illeték számlája javára megfizetni (banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson). 

 

Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést 20___ év ____________ hónap _____ nappal, mint kérelmező 
teljesítettem. 

 
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 
megfelelnek. A tájékoztatás tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 
 
 
Kelt, …………………………………………….(helység), …………….év ………………………………….hó …………..nap 
 
 
 
 
  …………………………………………………………………… 
 
 cégszerű aláírás 

 


