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HALASZTÁS/RÉSZLET - BIZT   
 

Halasztó hatályú, illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal 
 

(Az űrlap kitöltése előtt olvassa el az utasítást.) 

 
 

 
 

A kérelemre vonatkozó adatok 
 
Az adóhatóságot kérem, hogy az adókötelezettségemet, amelyre megfelelő biztosítékot javaslok:  
(x-szel jelölje be az alul felsorolt lehetőségek egyikét) 
     
          halassza el        hónapos időszakra (legfeljebb 24); 
     
          engedélyezze a részletfizetést        havi részletben (legfeljebb 24). 
 
Amennyiben az adóhatóság nem tenne eleget a fenti kérelemnek, alárendelten javaslom   
(x-szel jelölje be az alul felsorolt lehetőségek egyikét): 
 
          a fizetés halasztását        hónapos időszakra (legfeljebb 24); 
     
          részletfizetését        havi részletre (legfeljebb 24); 
 
          semmit a fenti leírtak közül. 
 
 
Az adókötelezettségre vonatkozó adatok 
 
Kérem az adóhatóságot, hagyja jóvá kérelmemet, éspedig az alábbi adókötelezettségekre vonatkozóan  
(az alul felsorolt lehetőségek közül x-szel jelöljön be egy vagy több lehetőséget): 
 
          tevékenység végzésére; 
 
          megszűnt tevékenység végzésére, az alábbi jogcímű adónemre   

Az adózó adatai 

Megnevezés / 

Vezeték- és utónév: 
           

Cím:         

Adószám:                      
 

Telefonszám:       E-mail cím:       

A meghatalmazott adatai: 

Megnevezés / 

Vezeték- és utónév: 
      

Cím:         

Adószám:                      
 

Telefonszám:       E-mail cím:       
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(az alul felsorolt lehetőségek közül x-szel jelöljön be egy vagy több lehetőséget): 
 

                  természetes személy tevékenységének megszűnése, 

  kitörlésre került gazdasági társaság, amelynek kötelezettségéért természetes személyként vagyok 

felelős, melynek megnevezése        és adószáma       ,  

 

         nem a tevékenységre vonatkoznak; 

 
és az alábbiak:  
 
(az adatokat írja be a megfelelő mezőkbe) 

Az adó fajtája Az adó összege 
Határozat, elszámolás vagy egyéb 
aktus, amelyből a kötelezettség 

ered 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

Adatok az adókötelezettség biztosítéka fajtájáról 

 

Az adókötelezettség biztosításaként, amelyre halasztást, ill. részletre történő fizetést kérelmezek 

 

 (x-szel jelölje be az alul felsorolt lehetőségek egyikét): 
 

   bankgarancia kifogás nélkül az első felszólításra, amelyet az a bank ad ki, melyet az 

adóhatóság kezesként ismer el;  

 

   biztosító garancialevele, amelyet az a biztosító ad ki, melyet az adóhatóság kezesként ismer 

el;  

 

   körforgásban lévő certifikált csekk, amennyiben az ilyen jellegű csekk kibocsátója az a bank, 

melyet az adóhatóság kezesként ismer el; 

 

   avalizált váltó, ha az a bank avalizálta, melyet az adóhatóság kezesként ismer el; 

 

   készpénzbetét; 

 

  más biztosítékot nyújtó eszköz:              ( nevezze meg)

  

 engedélyezem zálogjog bejegyzését a megfelelő nyilvántartásba az alábbiakra 

(x-szel jelölje be az alul felsorolt lehetőségek egyikét): 
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   ingatlanra (alul írja be az ingatlan fajtáját, telekszámát, betétszámát, a kataszteri községet és 

az egyes ingatlanfajta értékét): 

 

 

 

Ingatlan fajtája Telekszám Betétszám Kataszteri község Érték (EUR-ban) 

                               

                               

                               

                                

                              

                               

 

   járműre (nevezze meg a jármű fajtáját, a jármű azonosítási számát, a gyártás évét, a gyártó 

megnevezését, a jármű modelljét és típusát, valamint az egyes járművek értékét): 

 

A jármű fajtája 
Azonosítószám 

(alvázszám) 
Gyártási év 

Gyártó 

megnevezése 

A jármű 

modellje és 

típusa 

Érték  

(EUR-ban) 

                                     

                                    

                                      

                                     

                                     

                                    

 

   készletre (nevezze meg a készlet fajtáját és minden egyes készlet fajtára a mennyiséget, az 

ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a készletek vannak, valamint értéküket): 

 

A készlet fajtája Mennyiség Telekszám Kataszteri község Érték (EUR-ban) 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

   berendezésre (nevezze meg a berendezés fajtáját, a gyártás évét, a gyártó megnevezését, a 

rendeltetés célját, a darabszámot, az ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a 

berendezés van, valamint értékét): 

 

A 

berendezés 

fajtája 

A 

gyártás 

éve 

A gyártó 

neve 

Használatának 

célja 
Darabszám 

Telek- 

szám 

Kataszteri 

község 

Érték 

(EUR-

ban) 
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   értékpapírokra (tüntesse fel a jelölést, a kibocsátót, az értékpapírok számát és az 

összértéküket):  

 

Megjelölés Kibocsátó szerv Szám  Érték (EUR-ban) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

   egyéb vagyoni jogokra: _________     _________(tüntesse fel). 

 
Kiegészítő magyarázat 

 
 

Mellékletek 
Az alul felsorolt mellékletek a kérelem szerves részei (jelölje be x-szel): 
 

    megfelelő biztosítékot nyújtó eszköz (bankgarancia, garancialevél, körforgásban lévő certifikáti csekk, 
avalizált váltó, készpénzbetét, egyéb biztosítékot nyújtó eszköz); 

 
    telekkönyvi kivonat az ingatlan tulajdonáról; 

  
    a KDD – Központi Klíring- és Letéti Társaság igazolása az értékpapírok birtoklásáról; 

 
    igazolás a jármű tulajdonjogáról; 

 
    az adós hozzájárulása a követelés meglétéről és összegéről; 

 
    meghatalmazás; 

 
    egyéb                                            ; 
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Egyetértek, hogy az adóhatóság egyéb szervek nyilvántatásából számomra beszerzi az ingatlan tulajdonjogáról, 
az értékpapírok és a járművek tulajdonosáról szóló adatokat.  
  
 

 
      

Hely és dátum  

 
 

Aláírás 
 


