Öttevény Község Önkormányzata
9153 Öttevény, Fő u. 100.
Tel.: 06/96/552-200

ADATLAP Gazdasági társaság
(egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre, mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

1.) Azonosító adatok:
A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:
_______________________________________________________________________________________________
Adószáma: ________________________________
Székhelye:
Település:
IRSZ
___________________________
Levelezési címe:
Település:

Tevékenység kezdeti időpontja: ____________________
Utca (közterület)

Házszám

____________________________
IRSZ

___________________________
Képviseletre jogosult neve:

__________________

Utca (közterület)

Házszám

____________________________

________________________________________________________

__________________
Telefonszáma:
06- -

2.) A kérelemmel érintett összeg(ek) adónemenkénti (építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó,
idegenforgalmi adó, stb.) részletezése:
Halasztani kért összeg(ek):
Adónem (jogcím)

Összeg

Mindösszesen:
Kérelmezett fizetési időpont: ___________________ év __ __ hó __ __ nap.
Részletekben megfizetni kért összeg(ek):
Adónem (jogcím)

Összeg

Mindösszesen:
Kérelmezett részletek száma: ____________________
Mérsékelni kért összeg(ek):
Adónem (jogcím)

Mindösszesen:

Eredeti előírás

Mérsékelt összeg

3.) Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
3.1 Egyéb kötelezettségek:
APEH felé fennálló kötelezettségek:
_________________________________________________________________________________________
Más önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
_________________________________________________________________________________________
VPOP felé fennálló kötelezettségek:
_________________________________________________________________________________________
Egyéb köztartozások:
_________________________________________________________________________________________
3.2 Egyéb információk:
Határidőn túli követelések:
_________________________________________________________________________________________
Határidőn túli szállítók:
_________________________________________________________________________________________
Hosszú lejáratú hitel tárgyévi törlesztése:
_________________________________________________________________________________________
Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamatai:
_________________________________________________________________________________________
Eladásra (befektetésként) vásárolt értékpapírok:
Megnevezés

Kapott osztalék:
Osztalék nyújtó

Beszerzés dátuma

Érték

Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege

Adott (kifizetett) osztalék:
Osztalék nyújtás időpontja

Osztalék összege

Bankszámlái és azok egyenlegei:
Számlavezető pénzintézet megnevezése

Bankszámla száma

Az utolsó pénztárzárás kelte: _______________________

Utolsó egyenleg
Kelte

Összege

Pénzkészlet: ____________________

3.3 Kapcsolt vállalkozások:
Vállalkozás megnevezése

Vállalkozás
adószáma

Részesedés
összege

Részesedés
százaléka

Befektetés
időpontja

- Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon
Tárgyévet megelőző évben:
________________ -Ft
Tárgyévben:
________________ -Ft
- Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettség vállalások összege:
Tárgyévet megelőző évben:
________________ -Ft
Tárgyévben:
________________ -Ft

4.) Fedezetként felajánlott biztosítékok:
- Ingatlan vagyontárgy (ingatlan-nyilvántartási adatok feltünetésével): ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Ingó vagyontárgy (100 E Ft egyedi értéket meghaladó): _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Értékpapír: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Kezesség: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5.) A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség keletkezésének okai: az
adótartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség helyreállítása érdekében tett intézkedések, stb.):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és eredmény-kimutatást,
valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtásának évére vonatkozó, három hónapnál nem régebbi) mérlegét
és eredmény-kimutatását (az időszak megjelölésével)!
Kelt: _____________________ , 20 __ __ év ___________ hó __ __ nap
Tisztelettel:
______________________________
cégszerű aláírás
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. §. (8). bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési
könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint., melyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg, az
adóirodában kapható csekken, illetve átutalással a 11737007-15366722-03470000 számú államigazgatási eljárási illeték
számlaszámra. Az Itv. 31. § (3) bekezdése alapján, ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.

