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HEGYESHALMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HEGYESHALOM
Fő u. 134.
Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) iránti kérelem
Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a részemre ..................................................
a .................................................... adó vonatkozásában fizetési könnyítést, azaz
 fizetési halasztást
 részletfizetést
megítélni szíveskedjenek.
Az adóval kapcsolatos adókötelezettségem jellemzői (adótárgy megnevezése, címe, területe,
stb.): ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
A fizetési könnyítést azért kérem, mert az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi,
jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeimre tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést
jelentene.
Jövedelmi adataim:
- munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelmem: .................................. Forint
- mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelmem:
.................................................. Forint
- egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági tevékenységből származó havi nettó jövedelmem:
.................................................. Forint
- nyugdíjam: ............................ Forint
- egyéb jövedelmeim: (pl.: családi pótlék, rendszeres szociális segély stb.):
.......................................................................
....................................................... Forint
.......................................................................
....................................................... Forint
.......................................................................
....................................................... Forint
Velem közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre vonatkozó adatok:
Név

Adóazonosító jel Rokonsági fok

Foglalkozás

Havi nettó
jövedelem

A fent felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások (pl.:
közös költség, víz, villany stb.)

Kiadás jogcíme

Összege

Egyéb rendszeres havi többletkiadás (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költség, gépkocsi
részlet stb.)
Kiadás megnevezése

Összege

A saját, illetve velem közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni értéket
megtestesítő tagsági, részesedési jog (ideértve a gazdasági társaságban fennálló érdekeltséget
is) értéke
Megnevezése

Értéke

Saját, illetve velem közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok
Ingatlan
megnevezése

Tulajdonos
neve

Tulajdoni
Cím és
hányad helyrajzi szám

A szerzés
A tulajdoni
éve és
hányad becsült
jogcíme forgalmi értéke

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

Típus

Jelleg

Forgalmi érték

Gyártási év Szerzési év Hasznosítás

Saját, illetve velem közös háztartásban élők tulajdonában lévő, 250.000 Forint egyedi értéket
meghaladó ingóságok (lakberendezés, háztartási gép stb.)
Ingóság
megnevezése

Szerzés éve

Forgalmi értéke

A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség keletkezésének
okai, rendkívüli kiadások stb.)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
A kérelemhez mellékelem:
 a jövedelemigazolást,
 a nyugdíj szelvényt,
 a kölcsönt igazoló okiratot,
- ...........................................................................................
- ...........................................................................................
Közreműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: …………………………………..

…………………………
ügyfél

