
MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM   
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre  irányuló 

kérelmének elbírálásához

Azonosító adatok: 

A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: ................................................................ 

Adószáma: .......................................... Tevékenység kezdeti időpontja: ............................…......... 

Székhelye: .............................................................................................................................…....... 

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

Telephely:........................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ......................................... Telefonszáma: ........................................... 

2. Kérelem tárgya*:

............. fizetési halasztás .............. részletfizetés 

*A kívánt rész  „X”-el jelölhető!

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (iparűzési, kommunális adó, bírság, késedelmi pótlék stb.)
részletezése: 

a) Halasztani kért összeg(ek):

 adónem (jogcím)  Összeg 

 kérelmezett fizetési 
időpont: 
 ......................................... 

 Mindösszesen: 

 HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
J E G Y Z Ő J E 

4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. 

TELEFON: 52/384-103, 52/583-051

 www.hajduhadhaz.hu 

e-mail cím: adocsoport@hajduhadhaz.hu



Ügyiratszám:        
 

2 

b) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 
      
 adónem (jogcím)  Összeg   

      
      
      
      
      
     kérelmezett részletek 

száma: 
     ......................................... 
 Mindösszesen:     

3.1. Tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztást) és volt-e más 
irányú méltányossági kérelme? 

 

.................... Igen   ............................... Nem 

 

*A kívánt rész „X”-el jelölhető! 

4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 

4.1. Egyéb kötelezettségek: 

 

NAV felé fennálló tartozás megnevezése Összeg (Ft) 

  

  

  

 

Egyéb fennálló tartozás megnevezése Összeg (Ft) 

  

  

  

 

4.2 Fennálló követelésekre vonatkozó információk: 

 

Az adózónak fennálló határidőn túli követelése*: 

 

   ................Van   ..................Nincs 

 

*A kívánt rész „X”-el jelölhető! 
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Kivel szemben áll fenn követelése Jogcíme, számla vagy szerződés 
száma 

Összeg(Ft) 

   

   

   

 

5.A fizetési halasztás és/vagy részletfizetés fedezeteként felajánlott biztosítékok, Ft összeg megjelöléssel: 

 

Biztosíték megnevezése Értéke (Ft) 

  

  

  

6. A kérelem benyújtásának részletes indoklása (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 (8) bekezdése értelmében a kérelmezőnek az 
első fokú államigazgatási eljárásért 10.000 Ft , azaz Tízezer forint eljárási illetéket kell a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a  606000149-11023548 számú Illetékbeszedési számlára kell megfizetni. 

Az aláírással egyidejűleg kijelentem, hogy e befizetést a 20......-......-....... nappal, mint kérelmező 
teljesítettem. 

 

Figyelem! 

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget, 
eredménykimutatást, főkönyvi kivonatot, valamint az aktuális időszak (a kérelem benyújtása évét 
bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatokat! 

Hajdúhadház,  201……………………. 

 

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

cégszerű aláírás 


