
ASP
Méltányossági kérelem ADO

MK

Beküldő viselt neve

titulus családi név utónév 2. utónév

Beküldő születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő anyjának születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő tartózkodási helye

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó
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Beküldő levelezési címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

postacím postafiók

Beküldő adóazonosító jele

Beküldő emailcíme telefonszáma

Meghatalmazott?

Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?

Előzmény információ

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj (ide értve az esetleges szakhatósági eljárások
illetékét/díját is) előzetes fizetése történt-e?

igen nem
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ASP

ADO

MK

Méltányossági kérelem

I. Kérelmező adatai

Kérelmező jellege

Kérelmező neve

titulus családi név első utónév második utónév

A kérelmező születési neve

titulus családi név első utónév második utónév

Születési helye város / község, ideje:

Anyja születési családi és utóneve

titulus családi név első utónév második utónév

Adóazonosító jele

Adószáma

Székhelye, lakóhelye ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó helyrajzi szám

Telefonszáma e-mail címe
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ország irányítószám város/községLevelezési címe

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó helyrajzi szám

postafiók

II. Fizetési könnyítési kérelem

1. Mérséklés

Kérem, hogy a következő kötelezettségeket elengedni szíveskedjenek

1.1 kötelezettség adónem összeg Ft

összesen

2. Halasztás

Kérem, hogy a következő kötelezettségekre fizetési halasztást engedélyezni szíveskedjenek

2.1 kötelezettség adónem összeg Ft

határidő

2.2 összesen

3. Részletfizetés

Kérem, hogy a következő kötelezettségekre részletfizetést engedélyezni szíveskedjenek

3.1 kötelezettség adónem összeg Ft

kért részletek száma kért első fizetési határidő

összesen

4. Kérelem indoklása
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III. Kérelmező – kérelemmel címzett önkormányzaton kívüli – lejárt esedékességű
kötelezettségei (ugyanazon nyilvántartónál lévő több kötelezettség esetén a legkorábbi
időpontját kell feltüntetni esedékességként és az összeget halmozva kell szerepeltetni)

1. Nyilvántartó hatóság megnevezése

összeg esedékessége

összesen

IV. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

1. Családtag

1.1 Neve

titulus családi név első utónév második utónév

1.2 Születési neve családi név első utónév második utónév

1.3 Születési helye város / község, ideje:

1.4 Anyja neve családi név első utónév második utónév

1.5 Rokoni kapcsolat

1.6 Családi állapot

1.7 Foglalkozás

V. Közös háztartás adatai

1. Címe kérelmező lakóhelyével azonos

ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó

2. Nagysága m2

3. Szobák száma db

4. Félszobák száma db

5. Használat jogcíme (kérelmező viszonylatában)

VI. Jövedelem-nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó jövedelmeiről
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A JÖVEDELMEK JOGCÍME KÉRELMEZŐ KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN
ÉLŐK

MUNKAVISZONYBÓL; MUNKAVÉGZÉSRE
IRÁNYULÓ EGYÉB JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM(pl. alkalmi munka)

Ft Ft

TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM Ft Ft

INGATLAN-,INGÓ VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

Ft Ft

NYUGELLÁTÁS, BALESETI NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB NYUGDÍJ, RENDSZ. SZOC. JÁR.: Ft Ft

TÁPPÉNZ Ft Ft

GYERMEK ELLÁTÁSÁVAL ÉS GONDOZÁSÁVAL
KAPCS. TÁMOGATÁSOK: GYET; GYED, GYES,
CSALÁDI PÓTLÉK, GYERMEKTARTÁSI DÍJ

Ft Ft

ÖNKORMÁNYZATI ÉS MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT RENDSZERES PÉNZ-
ELLÁTÁS: álláskeresési támogatás, rendszeres
szociális segély; stb.

Ft Ft

FÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM Ft Ft

EGYÉB:(pl.:ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifiz.) Ft Ft

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM 0 Ft

VII. Vagyon elemek adatai

1. Ingatlanok és lajstromozott vagyontárgyak
A kérelmező, illetve vele közös háztartásban élők tulajdonában vagy kezelésében álló
vagyontárgyak száma (a részletes adatok a betétlapokon közlendőek)

Ingatlan db, összértéke Ft

Közúti jármű db, összértéke Ft

Vízi jármű db, összértéke Ft

Légijármű db, összértéke Ft
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Összérték mindösszesen Ft

2. Bankszámlák

2.1Bankszámla számlavezető pénzintézet neve

Bankszámla száma

Utolsó egyenleg kelte összege Ft

Számlák összesen Ft

3. Vásárolt értékpapírok

3.1 Értékpapír megnevezése

beszerzés dátuma

értéke Ft

Összesen Ft

4. Részesedések, vagyoni értéket megtestesítő tagságok, üzletrészek, jogok

4.1 Részesedés, üzletrész, jog

társaság/szervezet megnevezése

adószáma

részesedés/jog megnevezése

értéke Ft, mértéke %

5. Határidőn túli követelések, tagi kölcsönök

5.1 követelés összege eredeti esedékessége

Összesen Ft

6. Egyéb nagyértékű vagyonelemek

6.1 Vagyonelem megnevezése és azonosító adatai

értéke

Vagyonelemek összesen Ft

VIII. Vagyonelemek terhei, felajánlott biztosítékok

1. Teher

Vagyonelem megnevezése és azonosító adatai

Teher összege Ft
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Teher vagyonelem értékéhez viszonyított aránya %

IX. Ingyenesen átadott vagyon, vagyoni betét, alapítványi befizetés

1. Ingyenesen átadott vagyon, vagyoni betét

tárgyévet megelőző évben Ft

tárgyévben Ft

2. Alapítványi befizetés

tárgyévet megelőző évben Ft

tárgyévben Ft

X.Közös háztartásban élők havi kiadásai

Ft

Összesen Ft

XI. Csatolmányok
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XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek

helység dátum a kérelmező vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:

5. Meghatalmazás:

az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 ________-________-________
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