
Érkezett: 20__. ____ hó ___ nap 

 

Átvette: ___________________ 

 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
 

 

Gazdasági társaság  

(egyéb gazdálkodó szervezet) 

 

 fizetési könnyítés, mérséklés igénylő adatlap 
 

 

1. Azonosító adatok 

a) gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített elnevezése)………………………………………………… 

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

…… 

b) tevékenység kezdeti időpontja:…………………………nyilvántartási száma:……..…………………. 

c) 

adószáma:…………………………………………………………………………………………………… 

d) székhelye: 

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

e) 

telephelye:………………………………..………………………………………………………………….. 

f) levelezési 

címe:…………………………………………………………………………………..………….. 

g)képviseletre jogosult 

neve:……………………..…………………………………………………………... 

h) telefonszáma:……………………………………………..mobil telefonszáma:…………………………. 

 

 

2. Kérelem tárgya*: 

- fizetési halasztás 

- részletfizetés 

- mérséklés (csak késedelmi pótlék, mulasztási bírság esetén) 

 
* = A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! 
 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (helyi adók-kivétel: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   

      

      

     kérelmezett részletek száma 

 Mindösszesen:     



 

c) Mérsékelni kért összeg(ek):  

 

 Adónem (jogcím)  összeg   

 Késedelmi pótlék     

 Mulasztási bírság     

 Mindösszesen:     

 

Tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) és volt-e más 

irányú méltányossági (mérséklési) kérelme? * 

 

 

Igen      nem 

 
* = A kívánt rész aláhúzandó! 
 

 

4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 

 

4.1. Egyéb kötelezettségek: 

 

NAV felé fennálló kötelezettségek:……………………………………………………………………….. 

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

….. 

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

….. 

 

Más helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:…………………………………………………… 

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

…… 

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

…… 

 

VPOP felé fennálló kötelezettségek: ………………………………………………………………………... 

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

…… 

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

…… 

Egyéb köztartozások: 

…………………………………………………………………………………………. 

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

…… 

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

…… 

 

4.2. Egyéb információk: 

 

Határidőn túli követelések: 

…………………………………………………………………………………… 

Határidőn túli szállítók: 

………………………………………………………………………………………... 

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése: …………………………………………………………………… 

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai: 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Eladásra befektetésként vásárolt 

értékpapírok  

    

 Megnevezés  Beszerzés dátuma  Érték 

      

      

      

   

 

 

- Kapott osztalék  

    

 Osztalék nyújtó  Osztalék nyújtás időpontja  Osztalék összege 

      

      

   

 

 

- Nyújtott osztalék  

  

 Osztalék nyújtás időpontja  Osztalék öszege 

    

    

  

 

 

 

 

- Bankszámlái és azok 

egyenlegei: 

      

 Számlavezető pénzintézet 

megnevezése 

 Bankszámla száma  Utolsó egyenleg 

     kelte  összege 

        

        

        

        

 

 

4.3. Kapcsolt vállalkozások: 

- Kapcsolt vállalkozások, ahol a részesedés meghaladja a 25%-ot. 

          

 Vállalkozás 

megnevezése 

 Vállalkozás 

adószáma 

 Részesedés összege  Részesedés 

százaléka 

 Befektetés 

időpontja 

          

          

          

          

     

 

- Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon 

 

Tárgyévet megelőző évben: …………………………………………………………………………Ft 

Tárgyévben:……………………………………………………………………………………………Ft 

 

- Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege: 

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

Tárgyévben:……………………………………………………………………………………………Ft 

 

 

 

 



5. Fedezetként felajánlott biztosítékok: 

 

Ingatlan vagyontárgy (ingatlan-nyilvántartási adatok feltüntetésével): 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

 

Tárgyi eszköz /pl. műszaki és egyéb berendezések, gépek, járművek/: 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

 

Értékpapír:  

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

 

Kezesség, bankgarancia:  

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

……………………………………………………………………… értéke: …………………………… 

 

 

6. A kérelem benyújtásának részletes indokolása: (fizetési nehézség keletkezésének okai; 

az adótartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség helyreállítása érdekében tett 

intézkedések stb.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§-a értelmében a kérelmezőnek az első fokú 

államigazgatási eljárásért 10.000 Ft, azaz Tízezer forint eljárási illetéket kell a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a  Lenti Város Önkormányzatának 11749022-15432728-03470000 számú  

Lenti Város Önkormányzata közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számla javára kell 

megfizetni.  

Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést 20 _-___- ___. nappal, mint kérelmező 

teljesítettem. 

 

 

Kelt, _________________ (helység) __________ (év) ______________ (hónap) ______ (nap) 

 

 

                                                                          

 

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

                                                                                                                                                 cégszerű aláírás 

 

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! 


