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Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe 
Természetes személyek adótartozásának elengedése/halasztása, illetve 
részletekben történő fizetése 
 

 
 
Kitöltés előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki az űrlapot! 
Ha a kérelmet meghatalmazott útján nyújtják be, a kérelemhez mellékelni kell a meghatalmazást. 
A kérelemnek nincs halasztó, illetve felfüggesztő hatálya az adóügyi végrehajtásra!  
 
 

Adózó 

 

Családtagok (alapvető feltétel a tartási kötelezettség – részletesebb információk az útmutatóban) 

Utónév és családi név  

 
Születési 

év Adószám 

Családi kapcsolat 
(házastárs, élettárs, 
gyermek, apa, anya, 

mezőgazdasági háztartás 
tagja) 

            
 

                      

            
 

                  

            
 

                      

            
 

                      

            
 

                      

            
 

                      

 

Kérelem 

Az alábbiakban feltüntetett adótartozásra, kérelmezem: 

          a tartozás teljes vagy részleges elengedését 

          befizetésének halasztását        hónapos időszakra (legfeljebb 24 hónap) 

          részletekben történő fizetését       hónapos részletekben (legfeljebb 24 hónap) 

 

Ha a fenti kérelmemet nem hagyják jóvá, akkor másodlagosan kérelmezem  (nem kötelező): 

         a fizetési halasztást       hónapos időszakra (legfeljebb 24 hónap) 

          a részletekben történő fizetést       hónapos részletekben (legfeljebb 24 hónap) 

 

Adónem Adó összege 
Végzés, elszámolás vagy egyéb okmány, 

amelyből az adófizetési kötelezettség 
ered 

                  

                  

Utónév és családi név:       

Cím:         

Adószám                      
 

Telefonszám:       Elektronikus cím:       
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   Az      ____________ adószámú, nyilvántartásból törölt gazdasági társaság adókötelezettségeiről van 

szó, amelyért természetes személyként felelek. 

 

Az adózó és családtagjai anyagi helyzete 

Az elmúlt 6 hónapban a kérvény benyújtása előtt az adózó vagy a családtagja: 

 pénzbeli szociális segélyben részesült; 

 tartásdíjat fizetett; 

 intézményi gondozási szolgáltatásokért fizetett olyan személy számára, aki nem családtag (pl. gondozás 

idősek otthonában); 

 fizetését külföldön kapta; 

 rendelkezik külföldön tranzakciós számlával, takarékszámlával; vagy egyéb bankszámlával, 

amit a mellékelt tanúsítványokkal igazolok.   

 

Az adózó vagy családtagja tulajdonosa/társtulajdonosa (csak adótartozás elengedése esetében töltendő ki): 

 a hivatalos nyilvántartásokban nem szereplő vagyonnak (a telekkönyvi nyilvántartásban nem szereplő 

ingatlan, külföldi ingatlan, külföldön bejegyzett jármű / hajó, legalább 5 minimálbér értékű értéktárgyak, 

gyűjtői tárgyak, régiségek és ékszerek stb.). 

Tüntesse fel a tulajdonost, a vagyon típusát és értékét: 

      _____________________________________________ 

 

Rendkívüli esetek 

Kérelmem jóváhagyását kérelmezem: 

   saját vagy családtagjaim egészségi állapota miatt, 

   természeti katasztrófa miatt, 

   egyéb rendkívüli körülmények miatt, 

amelyet a mellékelt tanúsítványokkal igazolok.   
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További tájékoztató 

 

Mellékletek: 
 

     iskolalátogatási igazolás 

  életjáradéki-tartási szerződés, haszonélvezeti szerződés, öröklési szerződés vagy más jogügylet, amely 

tartási kötelezettséget eredményez az adózó és egy másik személy között  

     igazolás arról, hogy a gyermeket mindkét szülő vagy az egyik szülő számára ítélték oda nevelésre és 

gondozásra 

     pénzbeli szociális segély folyósításáról szóló határozat 

     igazolás a fizetett tartásdíjról 

    az intézményi gondozási szolgáltatások fizetéséről szóló igazolás 

    külföldön fizetett fizetések igazolása 

    külföldi bankszámlán történő forgalom igazolása 

  rendkívüli esetekre vonatkozó tanúsítványok (hosszan tartó betegség, sérülés, természeti katasztrófa 

stb.) 

    meghatalmazás 

     egyéb                                                                           

     nincs melléklet 

 
Kijelentem, hogy: 
 

 az adótartozásom megfizetése veszélyeztetné a megélhetésemet és családtagjaim megélhetését; 

      



ODPIS/ODLOG/OBROK - FO     

4 

 

 hozzájárulok ahhoz, hogy az adóhatóság saját és más hatóságok nyilvántartásaiból rám vagy 

családtagjaimra vonatkozóan információkat szerezzen a jövedelmekről, megtakarításokról és vagyoni 

helyzetemről; 

 a kérelmemben megadott összes információ valós, pontos és teljeskörű. 

 
 

 
      

Település és dátum  

 
 

Aláírás 

 
 
 
  


