Lakiteleki Polgármesteri Hivatal
6065 – Lakitelek, Széchenyi krt 48.

KÉRELEM
(Gazdasági társaság)
1. Kérelmező:
Név:
Címe/székhelye:
Adószám/adóazonosító:

2. Kérelemmel érintett adókötelezettség(ek) adónem és összege:
Adónem

Összege:

3.A kérelmezni kívánt fizetéskönnyítés ütemezése, határidő lejárata:

4. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) rövid indoklása:
(Csatolandó adatlapon részletes kifejteni szükséges)

Keltezés:

Cégszerű (!) aláírás
Csatolandó mellékletek:
o Adatlap (környezettanulmány) a kérelem alátámasztására
o Illeték befizetését igazoló bizonylat ( az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
29.§ (8) bekezdése alapján 10.000 Ft az összege)
o Mérleg, eredmény kimutatás másolata
o Egyedi indok esetén az egyedi tényt igazoló dokumentum

ADATLAP
Gazdasági társaság /egyéb gazdálkodó szervezet/
fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
1.Adózó azonosító adatai:
a/ gazdálkodó szervezet teljes /és rövidített/ elnevezése:
b/ adószám:

tevékenység kezdeti időpontja:

c/ székhelye:
d/ levelezési címe:
e/ képviseletre jogosult neve:

telefonszáma:

f/ bevallás módja:
2. Kérelem tárgya:
- fizetési halasztás
- részletfizetés
- mérséklés
- vegyes /fizetési könnyítés és mérséklés/
Részletfizetést, fizetési halasztást pótlékmentesen kéri-e?

igen-nem

3. A kérelemmel érintett összeg/ek/ adónemenkénti /SZJA, ÁFA, késedelmi pótlék, stb./
részletezése:
a/ Halasztani kért összeg/ek/:
Adónem /jogcím/

összeg

Kérelmezett fizetési időpont

Mindösszesen:
b/ Részletekben megfizetni kért összeg/ek/:
Adónem /jogcím/

összeg

Mindösszesen:
c/ Mérsékelni kért összeg/ek/:
Adónem /jogcím/

Mindösszesen:

összeg

Kérelmezett fizetési időpont

Tartozásai fennállása alatt kapott-e fizetési könnyítést /részletfizetést, fizetési halasztást/
és volt-e más irányú méltányossági /mérséklési kérelme?

4. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
4.1 Egyéb kötelezettségek:
Helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

VPOP felé fennálló kötelezettségek:
Egyéb köztartozások:
4.2 Egyéb információk:
Határidőn túli követelések:
Határidőn túli szállítók:
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése:
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai:
-Eladásra /befektetésként/ vásárolt értékpapírok:
Megnevezés

Beszerzés dátuma

Érték

Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege

-Kapott osztalék
Osztalék nyújtó

-Nyújtott osztalék
Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege

-Bankszámlái és azok egyenlegei:
Számlavezető pénzintézet megnevezése

Bankszámla száma

Utolsó egyenleg
kelte

Utolsó egyenleg
összege

4.3 Kapcsolt vállalkozások:
- Kapcsolt vállalkozások, ahol a részesedés meghaladja a 25%-ot:
Vállalkozás
Vállalkozás
Részesedés
Részesedés
megnevezése
adószáma
összege
százaléka

Befektetés
időpontja

-Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon:
Tárgyévet megelőző évben:

Ft

Tárgyévben:

Ft

-Alapítványi befizetések /befektetések/, közérdekű kötelezettségvállalások összege:
Tárgyévet megelőző évben:

Ft

Tárgyévben:

Ft

5. Fedezetként felajánlott biztosítékok:
-Ingatlan vagyontárgy /ingatlan-nyilvántartási adatok feltüntetésével/:

-Ingó vagyontárgy: /100eFt egyedi értéket meghaladó/:

- Éptékpapír:

- Kezesség:

6. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések /fizetési nehézség
keletkezésének oka, az adótartozás felhalmozódásának elkerülése illetve a fizetőképesség
helyreállítása érdekében tett intézkedések stb./:

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és
eredménykimutatást, valamint az aktuális időszak /kérelem benyújtása évét bemutató
három hónapnál nem régebbi/ mérleg és eredménykimutatás adatokat!

Kelt,

/helység/

/hó/

cégszerű aláírás

/nap/

