HALASZTÁS/RÉSZLET - BIZT

Utasítás a HALASZTÁS/RÉSZLET – BIZT űrlap kitöltéséhez
Az adózó adatai:

Be kell írni az adózó személyes adatait.

A meghatalmazott adatai:

Be kell írni a meghatalmazott adatait, ha az adózó a kérelmet meghatalmazott
által nyújtja be.
A kérelemhez mellékelni kell a meghatalmazást.

A kérelemre vonatkozó
adatok:

Az adózó a kérelemben bejelöli az elsődleges kérelmet, tehát azt, hogy
halasztást kér-e vagy az adó részletre történő fizetését.
Az adózó bejelölheti az alárendelt kérelmet is arra az esetre, ha az adóhatóság
az elsődleges kérelemnek nem tenne eleget. Amennyiben az adózó csak az
elsődleges kérelmet érvényesíti, ezt megfelelően bejelöli az alábbi mezőbe
»semmit a fent leírtak közül«.

Az adókötelezettségre
vonatkozó adatok:

Az adózó megjelöli, mely adókötelezettégekre kéri a fizetés halasztását, illetve
részletfizetését.
Amennyiben jogi személy, illetve személyegyesülések, külföldi jog szerinti, jogi
személyiséggel nem rendelkező polgári jogi társaság, magánvállakozó vagy
tevékenységet végző önálló személy adófizetésének halasztását vagy
részletfizetését kéri, meg kell jelölni, hogy olyan adófizetési kötelezettségekről
van szó, amelyek tevékenység végzésére vonatkoznak.
Amennyiben az adófizetés halasztását vagy részletfizetését kéri, amelyért
természetes személyként felelős, de az adó már megszűnt tevékenység
végzésére vonatkozik, megjelöli, hogy olyan adófizetési kötelezettségekről van
szó, amelyek megszűnt tevékenység végzésére vonatkoznak. Ebben az esetben
azt is meg kell jelölni, hogy olyan adóról van szó, amely megszünt tevékenység
végzése címéből ered:
- természetes személyre (pl. például önálló vállalkozóra vagy tevékenységét
önállóan végző egyénre) vagy
- gazdasági társaságra; ezen a helyen kell beírni a kitörölt gazdasági társaság
megnevezését és adószámát is.
Amennyiben az adófizetés halasztását vagy részletfizetését kéri, amelyért
természetes személyként felelős, az adó pedig nem tevékenység végzésére
vonatkozik (pl. jövedelemadó), meg kell jelölni, hogy olyan adófizetési
kötelezettségről van szó, amelyek nem tevékenység végzésére vonatkoznak.
Amennyiben az adózó igényli, hogy az adóhatóság jóváhagyja az adó teljes
összegének a részletfizetését, az adó összege alatti mezőben az alábbit kell
feltüntetni: »Az adó teljes összege«.
Amennyiben az adózó igényli, hogy az adóhatóság a kérelmet az összes
teljesítetlen adókötelezettségre vonatkozóan bírálje el, az adó fajtájánál az
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alábbit kell feltüntetni: »Az összes teljesítetlen kötelezettségért«. Az
adóhatóság ebben az esetben az adókötelezettséget a kérelem benyújtása
napján lévő helyzet alapján fogja elbírálni, ezért nem kell feltüntetni az adó
összegére vonatkozó adatot.

Adatok az adókötelezettség
biztosítéka fajtájáról:

A halasztás illetve az adó részletre történő fizetése jóváhagyása miatt be kell
jelölni, hogy biztosítékként megfelelő biztosítási eszközt javasol-e a ZDavP-2
törvény 117. § alapján vagy pedig engedélyezésre kerül a zálogjog bejegyzése a
megfelelő nyilvántartásba.
Amennyiben biztosítékként biztosítási eszközt javasol, meg kell jelölni ennek
fajtáját is. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság az adózó kérelmére másfajta
biztosítékot is elfogadhat, amennyiben az egyenértékűen biztosítja az
adókötelezettség teljesítését, illetve annak megfizetését, ezt az alábbi jelzés
alatt kell megfelelően feltüntetni »Más biztosítási eszköz«. Úgy kell értelmezni,
hogy a biztosítási eszköz megfelelő, amennyiben teljes egészében biztosítja az
adókötelezettség teljesítését, illetve annak megfizetését.
Amennyiben a biztosítás fajtájaként zálogjog bejegyzését javasolja, azt is meg
kell jelölni, hogy a zálogjogot az alul leírtak melyikére jegyezzék be:



az ingatlanra: be kell írni az ingatlan fajtáját (például lakóépület,
üzletház, mező, rét, erdő stb.), a telekszámot, a betétszámot, a
kataszteri község nevét és az ingatlan értékét EUR-ban;



a járműre: fel kell tüntetni a jármű típusát (például gépjármű, sínen
közlekedő jármű, motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó, a jármű
azonosítási számát (alvázszám), a gyártás évét, a gyártó
megnevezését, a jármű modelljét és típusát, valamint az egyes
járművek értékét EUR-ban;



a készletekre: fel kel tüntetni a készlet fajtáját és minden egyes készlet
fajtára a mennyiséget, az ingatlan telekszámát és a kataszteri
községet, ahol a készletek vannak, valamint az EUR-ban kifejezett
értéket;



a berendezésre: fel kell tüntetni a berendezés fajtáját, a gyártás évét, a
gyártó megnevezését, rendeltetésének célját, a darabszámot, az
ingatlan telekszámát és a kataszteri községet, ahol a berendezés van,
valamint az EUR-ban kifejezett értéket;



az értékpapírokra: tüntesse fel a jelölést, a kibocsátót, az értékpapírok
számát és összértéküket EUR-ban;



Kiegészítő magyarázat:
Mellékletek:

egyéb vagyoni jogokat: fel kell tünetni a vagyoni jog fajtáját is (példul
márkanév, szabadalom stb.) és más adatokat, melyek erre a jogra
vonatkoznak. Vagyoni jogról van szó, amennyiben biztosított a két
alapfeltétel: a vagyoni jognak átruházhatónak kell lennie, vagyoni
értéke pedig pénzben kifejezhető.
Be kell írni a kiegészítő tényeket, melyek fontosak a döntésnél.
A kérelemhez mellékelni kell a bizonyítékokat, amelyek alapján az adóhatóság
dönteni fog a követelés megalapozottságáról.
Az adóhatóság hivatali kötelességből eljárva csak azon tényekről szerezhet be
adatokat, melyekről nyilvántartást vezetnek (pl. telekkönyvi kivonat, a KDD
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igazolása Központi Klíring- és Letéti Társaság az értékpapír birtoklásról, a jármű
tulajdonosára vonatkozó bizonyítékok stb.).

