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ADATLAP
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési könnyítésre (mérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés)
irányuló kérelem elbírálásához

1. Azonosító adatok:
Kérelmező
megnevezése:
Adószáma:

A tevékenység
kezdésének időpontja:

Székhelye:
Képviseletre jogosult
neve:

Telefonszáma:

2. A kérelemmel érintett összeg(ek) megjelölése:
a) Mérsékelni kért összeg*:
kérelmezett fizetési időpont:
* Az Éltv. 47/B. § (14) bekezdése és az Art. 201. § (1) bekezdésértelmében élelmiszerlánc-felügyeleti
díj mérséklésére, elengedésére csak természetes személy esetében van lehetőség, ha annak megfizetése
a fizetésre kötelezett és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A
mérséklés - az ügyfél teljesítőképességéhez mérten – az élelmiszerlánc-felügyeleti díj tartozás egy
részének megfizetéséhez kötheti.
Az Art. 201. § (2) bekezdése alapján más személy esetében nem engedhető el, és nem mérsékelhető az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj.
Az Art. 201. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pótlék- és bírságtartozást kivételes
méltányosságból mérsékelhető vagy elengedhető különösen akkor, ha annak megfizetése a
vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet
gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A mérséklés az adótartozás egy részének vagy
egészének megfizetéséhez köthető.
Az a) pontban mérsékelni kért összeg tekintetében, amennyiben a mérséklési kérelem részben vagy
egészben elutasításra kerül, úgy az el nem engedett (fennmaradó) tartozásra fizetési halasztás /
részletfizetés engedélyezését kérem / nem kérem. (A megfelelő aláhúzandó.)
b) Halasztani kért összeg:
kérelmezett fizetési időpont:

Ft

c) Részletekben megfizetni kért összeg:
kért részletek száma:

Ft

3. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:
3.1. A kérelem benyújtásakor fennálló egyéb kötelezettségek:
Helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:
Ft
Ft
Ft
Ft
Adó- és vámhatóság felé fennálló kötelezettségek:
Ft
Ft
Ft
Ft
Egyéb köztartozások:
Ft
Ft
Ft
Ft
3.2. A kérelem benyújtásakor fennálló egyéb információk:
Határidőn túli követelések:
Határidőn túli szállítók:
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése:
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai:

Ft
Ft
Ft
Ft

4. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk (fizetési nehézség
keletkezésének okai; a tartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség
helyreállítása érdekében tett intézkedések, stb.):
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak
megfelelnek.

(helység)

Kelt,

(év)

(hónap)

(nap)

Cégszerű aláírás

AZ ADATLAPHOZ KÉRJÜK MELLÉKELNI:
CÉGEK ESETÉN:
A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ MÉRLEGET ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁST, VALAMINT AZ AKTUÁLIS IDŐSZAK (KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK
ÉVÉRE VONATKOZÓ, HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI) MÉRLEGET ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁST, (AZ IDŐSZAK MEGJELÖLÉSÉVEL) ILLETVE FŐKÖNYVI KIVONATÁT.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉN:
A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ADÓBEVALLÁST AZ EGYÉNI
VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELRŐL, AZ AKTUÁLIS IDŐSZAK
(KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉVÉRE VONATKOZÓ, HÁROM HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI)
PÉNZTRÁKÖNYVET.

Tájékoztatás:
Az adatlapban szereplő adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH)
a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához használja fel, és szükség szerinti mértékben ellenőrzi.
Az adatlap célja a fizetési kedvezmény engedélyezésének az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 198. - 201. §-ában előírt feltételei fennállásának igazolása. Az adatlap kitöltése önkéntes,
amennyiben azonban az ügyfél azt nem, nem megfelelően, hiányos, vagy ellentmondó tartalommal
tölti ki, a NÉBIH a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást megszüntetheti.
Amennyiben valamely pontban az ügyfél nem közöl adatot (üresen hagyja), akkor azt a NÉBIH a
nyilatkozat hiányának tekinti. Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással kell
jelölni. A kérelemhez kötöttség elve alapján a NÉBIH a kérelemben, illetve az adatlapon az ügyfél
által kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.
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