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GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 

Adó Osztály 

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 

www.gyomaendrod.hu              ado@gyomaendrod.hu 

 

A D A T L A P 
 

Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy 

mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához 
 

 

1. Adózó azonosító adatai: 

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

b) adóazonosító jele: ................................................................................................................. 

c) lakcíme: ................................................................................................................................ 

d) telefonszáma: ....................................................................................................................... 

e) foglalkozása: ......................................................................................................................... 

f) munkahely megnevezése és címe: ........................................................................................ 

 

 

2. Kérelem tárgya: (kérjük x-el jelölni) 

 

 fizetési halasztás   (3. pont a, tábla) 

 részletfizetés    (3. pont b, tábla) 

 mérséklés    (3. pont c, tábla) 

 törlés     (3. pont c, tábla) 

 

 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (építményadó, telekadó, kommunális 

adó, iparűzési adó, gépjárműadó, bírság, pótlék ) részletezése: ( a 2. pontban jelölt rész 

szerint kérjük kitölteni) 
 

 

a, Halasztani kért összeg(ek): 
 

Adónem (jogcím) Összeg, Ft 

  

  

  

  

  

  

  Kérelmezett fizetési időpont 

Mindösszesen:   
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b, Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

 

Adónem (jogcím) Összeg, Ft 

  

  

  

  

  

  

  Kérelmezett részletek száma 

Mindösszesen:   
 

 

c, Mérsékelni / törölni kért összeg(ek): 
 

Adónem (jogcím) Összeg, Ft 

  

  

  

  

  

  

  

Mindösszesen:  

 

 

4. Jövedelmi adatok: 

 

Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem Ft 

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem Ft 

Nyugdíj Ft 

Egyéb jövedelmek (családi 

pótlék, rendszeres segély, stb.) 

 Ft 

 Ft 

 Ft 

Összes havi jövedelem: Ft 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok: 

 

Név 
Adóazonosító 

jel 
Rokonsági fok Foglalkozás 

Havi nettó 

jövedelem 

     

     

     

     

 

[FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem 

régebbi) jövedelemigazolás, nyugdíj, gyed, gyes, munkanélküli-segély vagy egyéb 

járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges!] 
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5. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos, 

egyéni vállalkozásban el nem számolt kiadások: (pl. közös költség, villany, víz, gáz, fűtés, 

biztosítás stb.). 

 

Kiadás jogcíme Összege (Ft) Kiadás jogcíme Összege (Ft) 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

!FIGYELEM! A kiadások alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) 

számla és befizetést igazoló csekk csatolása szükséges! 

 

 

6. Egyéb, rendszeres havi, egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadás: (pl. 

albérlet, tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos-, gyógyszerköltség, 

törlesztőrészletek stb.). 

 

Kiadás megnevezése Összege (Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(FIGYELEM: Valamennyi kiadást számlával kell igazolni. Kölcsönök esetén az ezek 

fennállását és törlesztőrészletét igazoló okirat csatolása is szükséges!) 

 

 

7. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 

 

7.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni 

értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke (ideértve a gazdasági társaságban fennálló 

érdekeltséget is):  …………………………………………………………………………....... 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok*: 

 

 1. 2. 3. 4. 

Ingatlan megnev.     

Ingatlan címe     

Tulajdonos neve     

Tulajdoni arány     

Szerzés éve     

Ott lakás jogcíme     

Forgalmi érték     

Alapterület, m2     

 

*Pl. családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi 

értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is. 

Ott lakás jogcíme: tulajdonos, albérlő, családtag stb. 

 

7.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, 

mezőgazdasági gépek adatai: 

 

Gyártmány, 

típus 
Jelleg* 

Forgalmi 

érték 
Gyártási év Szerzés éve Hasznosítás** 

      

      

      

      

      

      

 

*Jelleg: személygépjármű, tehergépjármű, munkagép stb. 

** Hasznosítás: magáncélra, vállalkozásban. 

 

 

8. Más adóhatóságnál (állami, más önkormányzati) fennálló köztartozás: 

 

Adóhatóság 

megnevezése 

Adónem Tartozás összege, Ft Lejárt/nem lejárt 

    

    

    

    

 

 

9.  Indoklás: (A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség 

keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb. ) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Tájékoztatás 

 

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához 

használja fel. Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes. 

 

Amennyiben az adatlap nem kerül kitöltésre, - vagy az adatlapban foglaltak kitöltése hiányos, 

és ez által a tényállás tisztázása teljes körűen nem lehetséges, a hatóság a rendelkezésére álló 

adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszűnteti. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33. §. (2) bekezdés 23. pontja szerint az adó 

és járulék ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett elsőfokú eljárás - így jelen eljárás is - 

tárgyánál fogva illetékmentes eljárás. 

 

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 

adataimat az adóhatóság a kérelmem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. 

 

Kelt: ………………………….. (helység), ……….. (év) ………………….. (hó) …….. (nap) 

 

 

………………………………………………….. 

adózó 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő(k) nyilatkozata: 

A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó 

rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok közléséhez és az adatok adóhatóság általi kezeléséhez 

hozzájárulok. 

 

 

(1) …………………………………….. (2) …………………….…………………. 

 

(3) …………………………………………….. 


