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MÉLTÁNYOSSÁG I  KÉRELEM  

Adatlap magánszemély részére 

helyi adó és gépjárműadó fizetési könnyítésre, mérséklésre (elengedésre) irányuló kérelmének elbírálásához 
 
Kérelmem az alábbi település felé fennálló adókötelezettséggel kapcsolatos:     Szentendre      Pilisszentlászló * 
 
1. Azonosító adatok: 

a) neve ...........................................................................................................................................................................................  

b) születési helye és ideje: ....................................................................... anyja neve: ...................................................................  

c) adóazonosító jel: ........................................................................................................................................................................  

d) lakóhelye: ...................................................................................................................................................................................  

e) tartózkodási helye / levelezési címe: ..........................................................................................................................................  

f) telefonszáma: ........................................................................................ mobil telefonszáma: .....................................................  

g) foglalkozása: ..............................................................................................................................................................................  

h) munkahely megnevezése és címe: ............................................................................................................................................  

 
2. Kérelem tárgya: * 

 fizetési halasztás  részletfizetés  mérséklés  

 fennálló tartozás elengedése kivételes méltányosságból 
 
 
3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése: 

 
a) Halasztani kért összeg(ek): 

 

adónem  összeg kérelmezett fizetési időpont 

   

   

    

   

 Mindösszesen    

 
b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 

adónem  összeg kért részletek száma 

   

   

      

   

 Mindösszesen    

 
c) Mérsékelni (elengedni) kért összeg(ek):  

 

adónem  összeg 

   

   

  

  

Mindösszesen  

 
A c) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, 
úgy az el nem engedett (fennmaradó) tartozásra részletfizetés engedélyezését   

kérem     /       nem kérem     (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Részletfizetést ………………….. hónapra (részletek száma) kérek. 

Részletfizetést / fizetési halasztást pótlékmentesen kéri e?             igen   nem   * 
 



Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  
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4. Jövedelmi adatok: 

 
- Munkaviszonyból (külföldi munkaviszonyból) származó rendszeres havi nettó jövedelem: ......................................................... …Ft 

- Nyugdíj havi összege:……………………………………………………………………………..………………….………………………...Ft 

- Mellékfoglalkozásból, alkalmi munkából, egyéb tevékenységből származó jövedelem: .............................................................. …Ft 

- Egyéb jövedelem (pl.: ingatlan bérbeadásból származó, mezőgazdasági tevékenységből, tartásdíj stb.): .................................. …Ft 

- Egyéb rendszeres juttatás (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, ápolási díj stb.):...................................................... …Ft 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre (egyéb rendszeres juttatásaikra) vonatkozó adatok (az 

alábbi táblázatban az eltartottakat is sorolja fel!): 
 

Név Születési dátum Rokonsági fok Havi nettó jövedelme 

        

        

        

        

        

 

5. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások (közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, 

lakásbiztosítás, albérleti díj stb.): 

kiadás jogcíme havi összege 

 

kiadás jogcíme havi összege 

 

kiadás jogcíme havi összege 

víz   

 

közös költség   

 
 

  

villany   

 

hulladékgazd.díj   

 
 

  

gáz   

 

lakásbiztosítás   

 
 

  

fűtés   
 

albérleti díj   
  

  

 

6. Egyéb rendszeres többletkiadások (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, gyógyszer): 

kiadás megnevezése összege 

  

  

  

 
7. Ingatlan vagyonra vonatkozó adatok: 

7.1. Lakhatásul szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok: 

az ingatlan címe:………………………………………………..……………………………………………………………………..………… 

nagysága (négyzetméterben) és szobák száma:………………..…………………………………………..………………………………. 

ottlakás jogcíme:………………………………………….…(tulajdonos, hozzátartozó, bérlet, albérlet, szívességi lakáshasználó stb.) 

7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok (amennyiben a lakhatásul szolgáló ingatlanban 

tulajdonjoggal rendelkezik, azt is tüntesse fel a táblázatban): 

Ingatlan megnevezése (lakás, családi 
ház, üdülő, zártkert, garázs, stb.)         

Címe, helyrajzi száma 
        

Tulajdonos neve 
        

Tulajdoni hányad         

Szerzés éve, jogcíme  
(adásvétel, csere, ajándékozás, öröklés)         

Lakás, lakóház alapterülete (m2) 
        

Becsült forgalmi értéke 
        



Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással jelölje!  
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3 

 

 
8. Ingó vagyonra vonatkozó adatok: 

8.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában/használatában lévő gépjárművek, ipari-, mezőgazdasági gépek 

adatai: 

Gyártmány, típus Rendszám Gyártási év Szerzési év Forgalmi érték Tulajdonos 

        Ft    

        Ft    

        Ft    

        Ft    

        Ft    
 

8.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó ingóságok 
(lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, ékszer, műszaki cikk stb.): 

Ingóság megnevezése Szerzési éve Forgalmi értéke 

    Ft  

    Ft  

    Ft  
 

9. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő megtakarítások (készpénz, valuta, bankbetét, állampapír, 
kötvény, értékpapír, megtakarítással kombinált életbiztosítás egyéb megtakarítás) 

Megtakarítás megnevezése Értéke (Ft) 

  

  

  

 
10. Kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, részvény, vagy egyéb befektetés 

Értékpapír/részvény/egyéb befektetés Szerzés időpontja Értéke (Ft) 

   

   

   

 
11. Kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke 

(pl. korlátoltfelelősségű társaság üzletrésze) 

Gazdasági társaság megnevezése Adószáma Részesedési jog mértéke (%) 

   

   

   

 

12. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek) – kötelezett, összeg és jogcím megjelölésével: 

Kivel szemben áll fenn a követelés Követelés jogcíme Követelés összege 

    Ft  

  Ft  

    Ft  
 

13. A kérelem benyújtásának részletes indokolása (fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb.) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok: 
1. Adózó jövedelemigazolása A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) 

jövedelemigazolás, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az aktuális évre vonatkozó egy havi nyugdíj összegéről, nyugdíj, 
GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat 
csatolása szükséges!  

2. Adózóval közös háztartásban élők jövedelemigazolása 
3. Egyéb jövedelmek igazolására bérleti szerződést, számlát, bankszámlakivonatot szükséges csatolni. 
4. A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolására az elmúlt havi, szolgáltatótól kapott számlák másolatát (nem 

elegendő a készpénz-átutalási megbízás, „sárga csekk”), az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, albérleti díj 
fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, 
tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget, stb. kell az adatlaphoz csatolni. 

5. Minden más olyan igazolás, amelyet az Adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe kér venni. 
 
 
 
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.  
 
A kérelem magánszemélynek (egyéni vállalkozónak) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján 
illetékmentes. 

 
 
 
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 
 
 
 ……………………………………………… 
 Kérelmező 
 
A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok 
közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez hozzájárulok. 
 
 
 
 ...........................................................................  ...............................................................  
 Kérelmezővel közös háztartásban élő  Kérelmezővel közös háztartásban élő 
 
 
 
 ...........................................................................  ...............................................................  
 Kérelmezővel közös háztartásban élő  Kérelmezővel közös háztartásban élő 
 

 

 


