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ADATLAP 

fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági 

társaságok részére 

 

I. Kérelmező azonosító adatai 

 

Kérelmező neve:       

Székhelye:       

Adószáma:       KÜJ:       

Képviseletre jogosult neve:       Telefonszáma:       

 

 

II. A kérelem tárgya 

 

1. Fizetési halasztás: 

 

Negyedéves járulék megjelölése Összege (Ft) 

            

 

Kérelmezett fizetési időpont:       

 

 

2. Részletfizetés: 

 

Negyedéves járulék megjelölése Összege (Ft) 

            

 

A kérelmezett részletek száma:       

A kérelmezett részletek ütemezése: 

Részlet száma Részlet fizetési határideje Részlet összege (Ft)* 

                  

                  

                  

* A részlet összegének meghatározásakor legyenek figyelemmel a részleteket terhelő késedelmi pótlék összegére 

is
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3. A kérelem benyújtásának indoka: 

(Kérjük, ebben a részben részletesen térjen ki arra, hogy milyen lépéseket tett az előállt 

fizetési nehézség elkerülése érdekében!) 
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III. Vagyoni helyzettel kapcsolatos adatok 

 

Vagyontárgy megnevezése 

Ingatlan adatok (cím, hrsz.), gépjármű 

(rendszám), kezesség- tartozás átvállalás 

Vagyontárgy értéke (Ft) 

            

            

            

            

            

Az előzőekből a fizetési könnyítés 

fedezeteként felajánlott biztosítékok 

megnevezése 

Fedezeti értéke (Ft) 

            

            

            

            

            

 

 

IV. Gazdálkodási adatok 

 

1. Köztartozások és egyéb tartozások: 

 

A köztartozást, tartozást 

nyilvántartó szervezet 

megnevezése 

A tartozás összege 

(Ft) 

Folyamatban lévő fizetési 

könnyítés 

             Igen /  Nem 

             Igen /  Nem 

             Igen /  Nem 

 

Határidőn túli követelések:       

Határidőn túli szállítók:       

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése:       

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai:       
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2. Bankszámla egyenleg: 

 

Számlavezető 

pénzintézet 
Bankszámla száma 

Utolsó egyenleg 

kelte 

Utolsó egyenleg 

összege 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Az utolsó pénztárzárás kelte:       Pénzkészlet:       

 

3. Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok: 

 

Értékpapír megnevezése Beszerzés dátuma Érték 

                  

                  

                  

 

4. Kapott/kifizetett osztalék: 

 

Kapott osztalék esetén az 

osztalék kifizető 

megnevezése 

Osztalék nyújtás/kifizetés 

időpontja 
Osztalék összege 

                  

                  

                  

 

5. Kapcsolt vállalkozások: 

 

Vállalkozás 

neve 

Vállalkozás 

adószáma 

Részesedés 

összege 

Részesedés 

százaléka 

Befektetés 

időpontja 

                              

                              

                              

                              

 

Más vállalkozásban ingyenesen átadott vagyon: 

Tárgyévet megelőző évben:       Ft 

Tárgyévben:       Ft 
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V. Egyéb információk (kérjük ikszeléssel jelölje): 

 

 Kérelmezőnek van-e a környezetvédelmi hatóságnál hulladéklerakási járulékkal 

összefüggő folyamatban lévő ügye?  Igen /  Nem 

 Kérelmezővel szemben van folyamatban végelszámolási vagy felszámolási eljárás? 

 Igen /  Nem 

 Kérelmezőnek volt a tartozás fennállása alatt (korábban) nem teljesített fizetési 

könnyítése?  Igen /  Nem 

 Kérelmezőnek van fizetési nehézsége?  Igen /  Nem 

 

A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatoltam (kérjük ikszeléssel jelölje): 

 kérelem benyújtásának évét megelőző évre vonatkozó beszámoló (mérleg és 

eredménykimutatás) 

 tárgyévi, 3 hónapnál nem régebbi évközi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) 

 tárgyévet megelőző évi főkönyvi kivonat 

 tárgyévi főkönyvi kivonat 

 beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás 

 bankszámlákról szóló nyilatkozat 

 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás 

 eljárási illeték befizetését igazoló banki bizonylat másolata 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési könnyítési kérelem elbírálásának feltétele az adott 

negyedévre vonatkozó hibátlan, hiánytalanul benyújtott adatszolgáltatás. 

Amennyiben korábbi esedékességű járulék-, késedelmi pótlék-, vagy bírságtartozása 

van, a jelenlegi kérelmét követően engedélyezett részletfizetés/fizetési halasztás alapján 

teljesített befizetés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69.§ (3) 

bekezdésében foglalt sorrend alapján (a legrégebbi tartozástól kezdve az adóbírságra, a 

mulasztási bírságra, azt követően a késedelmi pótlékra, végül a hulladéklerakási 

járuléktartozásra) kerül elszámolásra. 

 

Tájékoztatás 

 

Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. §-ában előírt feltételeinek fennállásának igazolása. 

Az adatlap kitöltése önkéntes, amennyiben a járulékfizetésre kötelezett nem, vagy nem 

megfelelően – hiányos vagy ellentmondó tartalommal – tölti ki, a hatóság a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) 51.§ (2) bekezdése szerint a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, 

vagy az eljárást megszünteti és az Art. 150.§ (3) bekezdése alapján a végrehajtási iránt 

haladéktalanul intézkedik. A kérelemhez kötöttség elve alapján a hatóság kizárólag a 

kérelemben, illetve az adatlapban előadottakról dönthet. 
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Nyilatkozat 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a fizetési 

könnyítés iránti kérelemhez nyújtott információk, csatolt dokumentumok legjobb tudásom 

szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, amelyek 

szükségesek a vállalkozás vagyoni állapotának felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek 

a dokumentumok, adatok és információk a valóságnak megfelelnek, megbízható, teljes körű 

információt tartalmaznak.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a hatóság a kérelmem elbírálásához szükséges 

mértékben kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatlap tartalma eltér az eredeti 

kérelemtől, azt a hatóság az eredeti kérelem módosításának tekinti. 

 

Kelt:       (helység),       (év)       (hónap)      (nap) 

 

 

 

      

cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 

 

 

Tájékoztatom, hogy a fizetési könnyítési eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (8) bekezdése szerint illetékköteles. Az Itv. előírásai 

szerint az eljárási illetéket, az eljárás megindításakor (esedékesség) kell megfizetni, az 

illeték mértéke 10.000,- Ft. Az eljárási illetéket banki utalással a Pest Megyei 

Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

számlájára kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük 

feltüntetni a „hulladéklerakási járulék” kifejezést, a kérelmező KÜJ számát, a fizetési 

könnyítéssel érintett negyedéve(ke)t, továbbá a „fiz. könny. illeték” szöveget. Az Art. 

szabályai értelmében az eljárási illeték megfizetésének elmulasztása a hatósági eljárás 

lefolytatásának nem akadálya, de késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától 

késedelmi pótlékot kell fizetni. Ennek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ha a hatóság észleli, 

hogy az eljárási illetéket nem vagy nem teljes összegben fizették be, a hiányzó illeték összegét 

– a mulasztási bírsággal együtt – határozatban közli az ügyféllel.  

A felsorolt iratanyag, valamint nyilatkozat a Ket. 50. § (4), 51. § (2) és 52. § (1) bekezdései, a 

képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolata, a meghatalmazás/megbízás az Art. 7. § és a 

Ket. 40. §-ai alapján kerül bekérésre. 
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Nyilatkozat bankszámlákról 

 

Alulírott      , mint a       (cégjegyzékszám:      , székhely:      , adószám:      ) 

teljes jogú képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban 

megjelölt bankszámlá(ko)n kívül más bankszámlával az általam képviselt szervezet nem 

rendelkezik. 

 

Pénzintézet neve Bankszámlaszám IBAN szám (ha van) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

A jövőben felmerülő bankszámlaszám-változásokat 8 napon belül bejelentem. 

 

Kelt:      ,       év       hónap       napján 

 

 

 

 

      

<cégszerű aláírás> 

 


