KÉRELEM
helyi iparűzési adóelőleg mérséklése tárgyában
Adóalany neve (cégneve) : ________________________________________________________________
Adóazonosító jele:
Székhely címe:

Adószáma:

-

-

_____________________________________________ város (község)

__________________________________ közterület _____ közt. jellege _____ hsz. _____ em. _____ ajtó
Levelezési címe:

_____________________________________________ város (község)

______________________________________közterület _______ közt. jellege ______ hsz. ______ em. ______ajtó
Az adóelőleg mérséklésére vonatkozó adatok
I.
A módosítani kívánt adóelőleg esedékessége:
A módosítani kívánt, bevallott adóelőleg összege:
A módosított adóelőleg összege:
II.
A módosítani kívánt adóelőleg esedékessége:
A módosítani kívánt, bevallott adóelőleg összege:
A módosított adóelőleg összege:
A kérelem benyújtását alátámasztó indokok, számítások (várható adóalap,adó)

A számításoknak alá kell támasztania, hogy a tárgyévi várható/tényleges adó kevesebb, mint az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett előző évi adó összege.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

___________________________ ,

év

hó

nap
_______________________
kérelmező vagy meghatalmazottja aláírása

Nyilatkozat

A kérelem benyújtásával tudomásul veszem az alábbiakat:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 42. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adózó
az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, félév, negyedév) adatai alapján
fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.
Az adóelőleg módosítása az Art. 2. számú mellékletének II.A/2. pontja alapján március 15-ig, illetve szeptember 15-ig,
a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az Art. 6. számú melléklet 4.a) pont szerinti időpontig
kérelmezhető.
Az Art. 5/A. § (3) bekezdés f) pontja, valamint a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 30. § d) pontja alapján a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha
jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett.
Az Art. 172. § (13) bekezdése szerint az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fizet, ha az előző időszak adatai alapján
előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit tényleges eredménye
alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg
különbözete.

___________________________ ,

év

hó

nap

_______________________
kérelmező vagy meghatalmazottja aláírása

Amennyiben az adózó helyett és nevében képviseletre jogosult megbízott (meghatalmazott) jár el, az adatlaphoz a
képviseleti jogosultságot igazoló okirat (meghatalmazás) másolatának csatolása szükséges!

