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Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.  
� : 06-23/555-535 Fax: 06-23/344-540 E-mail: ado@paty.hu web: http://www.paty.hu   ADATLAP Magánszemélyek részére fizetési kedvezmény (mérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés) igényléséhez  I. ADÓZÓ AZONOSÍTÓ ADATAI:  Név: ...........................................................................................................................................................................  Adóazonosító száma: .................................................................................................................................................  Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................  Születési neve: ...........................................................................................................................................................  Anyja neve: ................................................................................................................................................................  Lakcíme: ....................................................................................................................................................................  Munkahely megnevezése és címe. .............................................................................................................................   II. A KÉRELEMMEL ÉRINTETT ÖSSZEG(EK) ADÓNEMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:  Mérsékelni / halasztani / részletekben megfizetni1 kért összeg(ek): Adónem Összeg          Halasztás:        Kérelmezett fizetési időpont: Részletfizetés:  Kért részletek száma:  A mérséklési kérelem elutasítása esetén kéri-e fizetési halasztás engedélyezését? igen – nem Ha igen, mely időpontig: …………… év ………….. hó ………… nap A mérséklési kérelem elutasítása esetén kéri-e részletfizetés engedélyezését? igen – nem Ha igen, a kérelmezett részletek száma: …………… hó                                                      1 A megfelelőt aláhúzni. 
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III. KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK AZONOSÍTÓ ADATAI:  Név: .................................................................... Adóazonosító jele: ........................................................................  Anyja neve: ......................................................... Szül. hely, idő: ..............................................................................  Rokonsági fok: ....................................................   Név: .................................................................... Adóazonosító jele: ........................................................................  Anyja neve: ......................................................... Szül. hely, idő: ..............................................................................  Rokonsági fok: ....................................................   Név: .................................................................... Adóazonosító jele: ........................................................................  Anyja neve: ......................................................... Szül. hely, idő: ..............................................................................  Rokonsági fok: ....................................................   Név: .................................................................... Adóazonosító jele: ........................................................................  Anyja neve: ......................................................... Szül. hely, idő: ..............................................................................  Rokonsági fok: ....................................................   Név: .................................................................... Adóazonosító jele: ........................................................................  Anyja neve: ......................................................... Szül. hely, idő: ..............................................................................  Rokonsági fok: ....................................................   IV. JÖVEDELMI ADATOK2:  1. Kérelmező jövedelmi adatai: Munkaviszonyból származó rendszeres nettó jövedelem: ..................................................................................... Ft Mellékfoglalkozásból származó rendszeres nettó jövedelem: ............................................................................... Ft Alkalmi munkaviszonyból származó nettó jövedelem: ......................................................................................... Ft Egyéb jövedelem (családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj stb):  .......................................................................   ................................................................................... Ft  .......................................................................   ................................................................................... Ft  .......................................................................   ................................................................................... Ft Egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem: ....................................................... Ft Nyugdíj: ................................................................................................................................................................. Ft   Összesen: .................................................................................... Ft                                                  2 A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) munkáltatói/kifizetői jövedelemigazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetési igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat, stb. csatolása szükséges.  
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2. Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelmi adatai: Név: .................................................................... Nettó jövedelem: ...................................................................... Ft Név: .................................................................... Nettó jövedelem: ...................................................................... Ft Név: .................................................................... Nettó jövedelem: ...................................................................... Ft Név: .................................................................... Nettó jövedelem: ...................................................................... Ft Név: .................................................................... Nettó jövedelem: ...................................................................... Ft   Összesen: .................................................................................... Ft  3. A jövedelmet havonta terhelő kiadások3  Lakásfenntartás (víz, villany, gáz, fűtés, biztosítás, stb.): ..................................................................................... Ft  ............................................................................................................................................................................... Ft Egyéb rendszeres kiadás (albérlet, orvos-, gyógyszerköltség, tartós betegségből fakadó ápolási költségek, hiteltörlesztés, kölcsön, stb.): ................................................................................................................................ Ft  ............................................................................................................................................................................... Ft  ............................................................................................................................................................................... Ft   Összesen: .................................................................................... Ft  V. A KÉRELMEZŐ ÉS A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK VAGYONI HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK:  1. Ingatlanok Tulajdonos neve Cím és helyrajzi szám Jellege4 Tulajdoni hányad A szerzés éve és jogcíme5 Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke (Ft)                                                                                     3 Valamennyi kiadást számlával, dokumentummal szükséges igazolni és csatolni kell.  4 családi ház, lakás, üdülő, szántó, erdő, garázs, műhely, stb. 5 vétel, öröklés, ajándékozás, csere, stb. 
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2. Gépjárművek, mezőgazdasági gépek adatai: Tulajdonos neve Rendszám Gyártmány, típus Jelleg6 Gyártási év Forgalmi érték (Ft)                                 3. Tulajdonukban lévő egyéb, nagy értékű (100.000.-Ft egyedi értéket meghaladó) ingóságok (lakberendezés, háztartási gép, értékpapír, műalkotás, ékszer, műszaki cikk stb.):  Tulajdonos neve Ingóság megnevezése Szerzés éve Forgalmi értéke                      4. Tulajdonukban lévő értékpapír, vagyoni értéket megtestesítő  tagsági, részesedési jog értéke (a társaság neve, adószáma feltüntetésével):  ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................   5. Megtakarítások (készpénz, betétek, állampapír, kötvény, részvény, valuta, stb.):  ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................   VI. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB MEGJEGYZÉSEK (a fizetési nehézség keletkezésének oka, rendkívüli kiadások, stb.)  ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................    ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................    ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................                                                    6 Személygépjármű, tehergépjármű, utánfutó, lakókocsi, stb. 
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VII. NYILATKOZATOK  

• Az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez és azok adóhatóság általi kezeléséhez hozzájárulok.   ………………………………….. …………………………………..  hozzátartozó hozzátartozó    ………………………………….. ……………………………………  hozzátartozó hozzátartozó  
• Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.  
• Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adóhatóság a kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje. Tájékoztatás 
• Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési kedvezmény kérelem elbírálásához használja fel.  
• Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198.§. - 201.§-ában előírt feltételei fennállásának igazolása. Az adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával megfelelően igazolni szükséges. Az adatlap kitöltése önkéntes, amennyiben azonban az adózó azt nem, nem megfelelően, hiányos vagy ellentmondó tartalommal tölti ki, az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást megszüntetheti. 
• A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság a kérelemben, illetve az adatlapon az adózó által kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.   Páty, ………… év………………..……..hó………….nap    ………………………………………………  kérelmező aláírása    


