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Méltányossági kérelem 
magánszemély fizetési könnyítésére, mérséklésére 

 
1. Adózó azonosító adatai 

neve   

címe  

születési helye és ideje  

anyja neve  

adóazonosító jele  

lakóhelye  

tartózkodási helye  

telefonszáma  

mobiltelefonszáma  

foglalkozása  

munkahelye neve, címe  

 
2. Kérelem tárgya: 
 
 fizetési halasztás  

 részletfizetés 

 mérséklés   

 

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 

  

  

kérelmezett fizetési időpont   

mindösszesen:   
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b) Mérsékelni  kért összeg(ek) 

adónem (jogcím) összeg 

  

  

  

mindösszesen:  

 

4. Jövedelmi adatok (forintban): 

Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem  

Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem:  

Egyéb rendszeres jövedelmek felsorolása: 

  

  

  

  

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok: 

név 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 járadékfizetési igazoló 
szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása szükséges!] 

 

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

Kiadás jogcíme összege Kiadás jogcíme összege 
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6. Egyéb, rendszeres többletkiadást (pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, 
gyógyszer) jelentő körülmények: 

Kiadás megnevezése összege 

  

  

  

  

 

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: 

 

Megnevezés Értéke (forintban) 

  

  

  

  

 

7.2 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő ingatlanok: 
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* tulajdonos, albérlő, szívességi lakáshasználó, családtag, stb. 

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

Típusa Szerzési éve Forgalmi 
értéke 

Tulajdonosa 
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10. A kérelem benyújtásának részletes indoklása: (fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli 
kiadások, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Az eljárási illeték 

A méltányossági kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. §. (2) bekezdés 23. pontja alapján 
illetékmentes. 

 

Tájékoztatás: 

Az adatlap  kitöltése és az  adatok szolgáltatása  önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása 
esetén  az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja e l a kérelmet. 

 

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy az  általam szolgáltatott  adatok  a  
valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: ___________________, ___________ év ________hó ________nap 

 

 

 

__________________________ 

Kérelmező aláírása 

 

Kérelmezővel közös háztartásban élők aláírása: 

 

____________________________   _____________________________ 

 

____________________________   _____________________________ 

 

____________________________   _____________________________ 
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