
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ZOMBOR VÁROS 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ADÓÜGYI OSZTÁLYA 

 

 

KÉRELEM AZ ADÓTARTOZÁS RÉSZLETFIZETÉSBEN TÖRTÉNŐ 

TÖRLESZTÉSÉRE 

 
Az Adózási eljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 73. és 74. szakasza (a SzK Hivatalos  

Közlönye 02/80., 02/84., 03/23., 03/70., 04/55., 05/61., 05/85., 06/62., 07/61., 09/20., 10/53., 11/101., 

12/02., 12/93., 13/47., 13/108., 17/68., 14/105., 15/91.-hiteles értelmezés, 15/112., 16/15.és 16/108. 

szám) alapján kérelmezem az adótartozás fizetésének elhalasztását  

Az adókötelezett adatai:  
 
Jogi személy: 
 __________________________________________________________________________________ 

(a jogi személy teljes elnevezése )  
 
____________________________  __________________________________________________ 
 (székhely)  (utca és házszám) 
 
_______________________________________  _____________________________________ 
 (a felelős személy neve és vezetékneve)  (elérhetőségi telefon/faksz) 
 
_______________________________________  _____________________________________ 
 (adómeghatalmazott) (elérhetőségi telefon/faksz) 
 
PIB(AASZ) és  MB(TSZ)_____________________________ 
 
Jogi személy csoportba sorolása:  
 
1. kis-  2. közép 3. nagy (bekeretezni a számot a csoportosítási aktus alapján)  
 
Vállalkozó: 
__________________________________________________________________________________ 

(az üzlettulajdonos neve és vezetékneve) 
 

___________________________________________________________________________________ 
(település, utca, házszám, bejárat, emelet, lakásszám)  

 
______________________________________ _______________________________________ 
 (az üzlet neve és székhelye)  (utca és házszám)  
 
_________________________________________ 
 (elérhetőségi szám/faksz) 
_____________________________________  ________________________________________ 
 (adómeghatalmazott)  (elérhetőségi szám/faksz)  

 



 

 

 

 
MB(TSZ)_____________________________________ 
 
Természetes személy: 
 
_____________________________  ___________________________________________________ 

 (név és vezetéknév)  (település, utca, házszám, bejárat, emelet, lakásszám)  
 
 
_____________________________________________ 
 (elérhetőségi szám/faksz)  

 
 
 
JMBG(SZSZ)________________________________________ 
 

A Zombori Közigazgatási Hivatal adóügyi Osztályának nyilvántartása szerint 201__  ____________(a 

benyújtás dátuma)lejárt esedékességű meg nem fizetett adótartozásom van a következő alapon:  

SSZ A közjövedelem fajtája Összeg dinárban 

1. Tulajdonadó természetes személyek esetében  

2. Tulajdonadó jogi személyek esetében  

3. Helyi kommunális illeték   

4. Környezetvédelmi és környezetfejlesztési térítmény   

5.   

6.   

7.   

 
Adatok az adótartozás részletes feltételeiről szóló határozat 2. szakaszába foglalt feltételek teljesítéséről 

(„A SZK Hivatalos Közlönye “, 03/53, 04/61 és 05/71) 

Jogi személy   

_____________________ 

(az adótartozás teljes összege) 

_______________________ 

(a forgóeszközök teljes összege az 

utolsó pénzügyi beszámoló alapján) 

_______________________ 

(az adótartozás százalékbeli részaránya 

a forgóeszközökben -1:2) 

Vállalkozó és ˇ”kis” jogi 

személy  

  

________________________ 

(az adótartozás teljes összege) 

__________________________ 

(az előző év teljes évi bevételének 

összege) 

___________________________ 

(az adótartozás százalékbeli részaránya 

az előző év teljes évi bevételében -1:2) 

Természetes személy    

_______________________  

(az adótartozás teljes összege) 

__________________________ 

(az előző év adóköteles bevételének 

teljes összege)  

___________________________ 

(az adótartozás százalékbeli részaránya 

az előző év adóköteles bevételében 1:2)  

 



 

 

 

A kérelem indoklása 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Az adótartozás törlesztésének eszközei amelyeket az adóköteles ajánl az adótartozás tisztázására: 

(bekeretezni a törlesztési eszköz előtti sorszámot)  

1) ingatlan terhelése hitellel a következő összegben_____________________________ dinár  

2)tulajdontárgyak vagy értékesíthető vagyontárgyak zálogolása a következő 

összegben__________________________ dinár 

3) visszavonhatatlan bankgaranció a következő összegben _______________________ dinár  

4) más, olyan tulajdonnal rendelkező személy jótállása, akinek tulajdona nincs terhelve  

5) intézvényezési váltó, amelyet elismert két kezes akiknek hivatalból kért letíltással terhelt jöveteléből  

törleszteni lehet az adótartozást  

6) az üzleti bank által váltókezességi nyilatkozattal ellátott váltó  

 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  Bizonylat arról, hogy az adótartozás az adóköteles 

személynek kivételesen nagy terhet jelent/fog jelenteni illetve 

jelentős anyagi kárt okoz neki /fog neki okozni  

Eredeti példány/ másolat 

2. Bizonylat a helyi közigazgatási illeték befizetéséről Eredeti példány/ másolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. 

Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, 

az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 



MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önmagam szerzem 

be az adatokat 

1. Jegyzőkönyv az egyeztetett adótartozásról    

 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát az eljárás megindításától számított 30 napon 

belül megoldani, mint törvényes határidő alatt, az általános közigazgatási törvénnyel összhangban (a SzK 

Hivatalos Közlönye“ 2016/18. szám). 

 

Illetékek/térítések:  

Helyi közigazgatási illeték 130,00 dinár összegében a következő számlaszámra 840-742241843-03 , 

számlatulajdonos Zombor város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232, az utalás szándéka „Helyi 

közigazgatási illeték“. 

 

 

 

A benyújtás helye és dátuma  

__________________ PH ________________________________ 

 az adóköteles személy aláírása 

__________________ 

 

 

 

 

 

A kérelmet a szükséges bizonylatokkal/igazolásokkal átvettem (az átvétel dátuma)_____________________  

 

 

 

 PH _________________________________ 

 A hivatalos személy aláírása 


