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Méltányossági kérelem nyomtatvány 

önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adó  

részletfizetéséhez/fizetéshalasztásához* 

 

I. Adóalany neve: ………………………………………….………………………………….. 

(nőknél leánykori név is) …………………………………..………………………………….. 

Lakcím: ………………………………………………………………….…………………….. 

Szül. hely, idő:…………………………………………………….…………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

Adóazonosító jel:…………………………………………………….………………………... 

Kérelmező foglalkozása:……………………………………………..………………………... 

Munkahelye és annak címe:……………………………………………………………………. 

 

II. A kérelem benyújtásának oka (a kérelem benyújtásának szöveges 

indoklása)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

III. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

Házastárs/élettárs:……………………………………………………………… 

Munkahely neve és címe:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

IV. Egyéb családtagok/közeli hozzátartozók/eltartott családtagok neve: 

a.)………………………………………………kora:…………………………. 

b.)………………………………………………kora:…………………………. 

V. Kérelmező lakásviszonya: tulajdonos/bérlő/családtag* 

VI. Kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában/használatában lévő ingatlan 

címe:………………………………………………………………. 

VII. Kérelmező és vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő gépjárművek típusa, 

szerzés időpontja, gépjármű kora: 

…………………………………………….…………………………………………………… 

VIII. A kérelmező és a vele közös háztartásban élőket havonta rendszeresen terhelő kiadások 

(pl. pénzintézeti törlesztőrészlet, közüzemi számlák stb.) 

………………………………………………………………………………………………… 

IX. A kérelmező és a vele közös háztartásban élőket sújtó többletkiadások (pl. tartós betegség 

esetén gyógyszerköltség) ………………………………………………………………..……. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

valótlan adatok közlése esetén a kedvezményt megállapító határozatot adóhatóságom 

visszavonhatja és az adóhátralékot a késedelmi pótlékkal együtt megfizetteti. 

X. A kérelemhez csatolandó: 

- munkaviszonyból származó jövedelem igazolása (eredeti) 

- nyugdíj esetén nyugdíjszelvény (eredeti) 

- önkormányzat vagy más szervek által folyósított rendsz. pénzbeli ellátás igazolása 

(eredeti) 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

Szigetvár, 2019. év …………………..hó …….. nap 

 

 

 

        ……………………………… 

                kérelmező aláírása 
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N y i l a t k o z a t  
Jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme 

a.) b.) c.) d.) 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

és táppénz 

     

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból 
származó jövedelem 

     

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából 

származó jövedelem 

     

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

     

5. GYES, GYED, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj 

     

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 
által folyósított 

rendszeres pénzbeli 

ellátás (munkanélküli 

járadék, rendsz. 

szociális segély,  

jövedelem pótló 

támogatás) 

     

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
     

8. Egyéb (pl ösztöndíj, 

értékpapírból 

származó jövedelem) 

     

9. Összes bruttó 

jövedelem 
     

10. Személyi 

jövedelemadó, vagy 

előleg 

     

11. Egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulék 

összege 

     

12. Munkavállalói 

járulék összege 
     

Család havi nettó 

jövedelme összesen 

(9-(10+11+12)) 

     

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………..Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Szigetvár, 2019. év …………………..hó …….. nap 

 

 

    ………………………………….. 

                 kérelmező aláírása 


