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MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

 
Magánszemély 

fizetési könnyítés, mérséklés igénylő adatlap 
 

1. Adózó azonosító adatai: 
a) neve:………………………………………………………………………………………………. 
b) születési helye és ideje:……………………………… anyja neve:…………………………… 
b) adóazonosító jel:…………………………………………………………………………………. 
c) lakcíme: …………………………………………………………………………………………… 
d) levelezési címe:…………………………………………………………………………………... 
e) telefonszáma:……………………………..mobil telefonszáma:…………………………........ 
f) foglalkozása………………………………………………………………………........................ 
g) munkahely megnevezése és címe: ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Kérelem tárgya (a megfelelő rész aláhúzandó) 
- fizetési halasztás 
- részletfizetés 
- mérséklés 
- fennálló tartozás elengedése kivételes méltányosságból 
 

3. A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti részletezése: 
 

a.) Halasztani kért összeg(ek): 
adónem (jogcím) összeg Kérelmezett fizetési időpont 

      

      

     

 Mindösszesen:     

 
 
b.) Részletekben megfizetni kért összeg(ek): 

adónem (jogcím) összeg Kért részletek száma 

      

      

      

 Mindösszesen:     

 
 

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

 adónem (jogcím)  összeg   

      

      

      

 Mindösszesen:     

 
Amennyiben a mérséklési (elengedési) kérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az el nem 
engedett (fennmaradó) tartozásra részletfizetést  

 kérek   /   nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

 Részletfizetést …………………. hónapra kérem. 
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4. Jövedelmi adatok: 
- Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: …………………………………….Ft 
- Nyugdíj havi összege:……………………………………………………………………………………Ft 
- Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem: …………………..…….…….Ft 
- Egyéb jövedelmek felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj): 

………………………….…………………………………………………………………………Ft 
………………………….…………………………………………………………………………Ft 
………………………….…………………………………………………………………………Ft 

 
 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok: 
        

Név Születési dátum Rokonsági fok Foglalkozás Havi nettó 
jövedelem 

         

         

         

         

         

         

 
FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) 
jövedelemigazolás, nyugdíj, GYED, GYES, GYET, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést 
igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges!] 

 

5. A 4. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos 
kiadások: 
          

Kiadás jogcíme Havi összege (Ft)  Kiadás jogcíme Havi összege (Ft) 

 víz      közös költség   

 villany      lakásbiztosítás   

 gáz      albérleti díj   

 fűtés     

 hulladék szállítási díj     

 
 
 

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

gyógyszer) 
    

Kiadás megnevezése Összege (Ft)  

    

    

    

 
 
 

7. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 
 

7.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, részvény, készpénz, 
bankbetét. vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke: 

 

Megtakarítás megnevezése Értéke (Ft) 
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7.2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok: 
 

Ingatlan megnevezése 
(lakás, családi ház, üdülő) 

   

Ingatlan címe 
helyrajzi száma 

   

    

Tulajdonos neve 
 

   

Tulajdoni arány 
 

   

Szerzés éve 
 

   

Ottlakás jogcíme 
(tulajdonos, hozzátartozó) 

   

Lakás, lakóház 
alapterülete (m2) 

   

Becsült forgalmi értéke    

 
7.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek, ipari-, 
mezőgazdasági gépek adatai: 

          

Típusa Rendszám Gyártási év Szerzési éve Forgalmi 
értéke (Ft)  

Tulajdonosa 

          

          

          

          

 
 
7.4. 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) Tulajdonosa 

        

        

        

        

 
 

8. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek) - kötelezettenként összeg és 
jogcím megjelölésével: 
 

Kivel szemben áll fenn a követelés Követelés jogcíme Követelés összege (Ft) 

      

      

      

 
 



 4 

 

9. A kérelem benyújtásának részletes indokolása:  
(fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb.) 
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10. Az eljárási illeték 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 23. pont értelmében a 
magánszemélyek - ide értve az egyéni vállalkozókat is - által az adóhatóságnál kezdeményezett 
elsőfokú eljárás illetékmentes. 

 
 
Tájékoztatás 
 
Az adatlap kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy 
elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet. Az 
adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával igazolni 
szükséges. 
 
Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezmény kérelem elbírálásához 
használja fel, és szükség szerinti mértékben ellenőrzi.  
Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL törvény 198. §-ban előírt feltételek fennállásának ellenőrzése. 
 
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság a kérelemben illetve az adatlapon az 
adózó által megjelölttől eltérő fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem 
engedélyezhet. 
 
Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
 
Kelt, …………………………(helység)…………..(év)…………….(hónap)……….(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. 
 
……….……………………….. …………………………………… 

1. Kérelmezővel közös 2. Kérelmezővel közös 
 háztartásban élő háztartásban élő 

 
 
 
……….……………………….. …………………………………… 

3.Kérelmezővel közös 4. Kérelmezővel közös 
 háztartásban élő háztartásban élő 
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A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok: 
 
A jövedelmi adatok alátámasztásához: 
- aktuális vagy egy hónapnál nem régebbi, jövedelemigazolás,Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság igazolása a nyugdíj összegéről, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító 
határozat 
- nem bejelentett munkavégzésből származó jövedelem esetén nyilatkozat annak havi 

összegéről 
- egyéni vállalkozó jövedelmének igazolásához NAV igazolás szükséges a kérelem 

benyújtását megelőző 12 hónapról 
- egyedülálló szülő esetén tartásdíjról szóló bírósági végzés-ennek hiányában nyilatkozat 
- egyéb jövedelmek igazolása: lakásbérleti szerződés 
- adózóval közös háztartásban élők jövedelemigazolása (előzőekben felsorolt 

igazolások) 
 
A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások alátámasztásához: 

- az utolsó havi közmű számlák (víz, villany, gáz, telefon, internet, szemétszállítási díj) 
másolata 

- amennyiben van lakás- vagy gépjárműhitel, úgy a szerződés és a csekk másolata, 
-  a havi rendszerességgel szedett (vérnyomás, cukorbetegség, stb.) gyógyszerekről 

nyugta másolata szükséges. 
 
Egyéb igazolások: 

- 16 év feletti gyermek tanulói jogviszony igazolását 
- Minden más olyan igazolás, amelyet az Adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe 

kér venni 


