
 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
/gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet részére/ 

 
Benyújtandó: Polgár Város Önkormányzatának Hatósági Irodájához 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

Tel: 52/573-534  Fax: 52/391-455  E-mail: helyiado@polgar.hu 

  

1./ Adózó azonosító adatai: 

a) neve:  ………………………………………………………………………............................... 

b) adószáma: …..……………………………………………………............................................... 

c) tevékenység megkezdésének időpontja: ………………………………………………………. 

d) székhelye: ……………………………………………………………………………................. 

e) levelezési címe: ………………………………………………………………………………… 

f) képviseletre jogosult neve: …………………………………………………………………….. 

g) telefonszáma: …………….…………..  e-mail címe:  …..…………………………………….. 

 

2./ Kérelem tárgya („X”-el jelölendő): 

 

 fizetési halasztás                        részletfizetés                          adómérséklés 

 

3./ A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi iparűzési adó, gépjárműadó,  

talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság) részletezése: 

 

Mérsékelni kért összeg(ek)*: 

Adónem (jogcím) Eredeti összeg Mérsékelt összeg 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 

 ,-Ft ,-Ft 
* Figyelem! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (3) bekezdése alapján jogi személyek 

(gazdasági társaságok) vagy egyéb szervezetek esetében csak a pótlék- és bírságtartozás mérsékelhető! 

 

Halasztani kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Összeg Eredeti fizetési 

határidő 

Kérelmezett 

fizetési időpont 
 ,-Ft   

 ,-Ft   

 ,-Ft   

 ,-Ft   

 ,-Ft   

 

Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

Adónem (jogcím) Összeg Kérelmezett 

részletek száma 

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  

 ,-Ft  
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Részletfizetés kezdő dátuma: 201..  év ………….. hó ….. naptól. 

 

Tartozása(i) fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést vagy volt-e adómérséklési kérelme? 

 

 igen                        nem 

 

4./ Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 

 

Kötelezettségek: 

 

NAV irányában fennálló tartozás(ok) jogcíme Összege 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 

Egyéb fennálló tartozás(ok) jogcíme Összege 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 

Fennálló követelés(ek)re vonatkozó információk: 

 

Kötelezett neve Jogcíme, számla vagy 

szerződés száma 

Összege 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

  ,-Ft 

 

5./ A fizetési könnyítés fedezeteként felajánlott biztosíték(ok): 

 

Biztosíték megnevezése Összege 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 

6./ Vagyontárgyak: 

 

Ingatlanok: 

Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi 

száma 

Forgalmi értéke 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 

   ,-Ft 
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Nagy értékű tárgyi eszközök: 

Megnevezése Értéke 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 ,-Ft 

 

7./ A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésé-

nek oka, rendkívüli kiadások, stb.): ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8./ Az eljárási illeték: 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése értelmében a gazdálkodó 

szervezetnek az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre vagy adómérséklésre 

irányuló eljárásáért 10.000,-Ft, azaz tízezer forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg teljesítenie, melyet Polgár Város Önkormányzatának 61200216-11052867 számú 

eljárási illeték számla javára átutalással kell megfizetni. 

 

Figyelem!  

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és 

eredmény kimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három 

hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatokat!  

 

Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy illetékfizetési kötelezettségemet 201.. év ………… hó 

….napján teljesítettem. 

 

Tájékoztatás! 

 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a méltányossági kérelem elbírálásához használja 

fel. Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy 

elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el a kérelmet. 

 

 

Kelt: ……………………………., ………..év ………………….hó ..….nap. 

 

 

 

…………………………….. 

cégszerű aláírás 


