
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
8296 MONOSTORAPÁTI,  PETŐFI U. 123. TELEFON,FAX: 87/435-055, 87/535-005  

E-mail: mapatik@hu.inter.net. 
 

 
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!                                         Azonosító szám: ……………………………………….. 

Benyújtás, postára adás napja: ...…………………………     Átvevő aláírása: ………………………………………… 

 

K É R E L E M  

a  ...................... év ....................................................  hó  ...........  napján esedékes  

HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG MÓDOSÍTÁSÁRA 

(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42.§ (2) bekezdése alapján) 

 

Kérelmező adatai: 

Adózó neve (cégneve):  ........................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................   

Telephelye (üzlet, iroda, műhely, üzem): ...............................................................................................  

Levelezési címe:  ..................................................................................................................................  

Telefon/Fax száma: ..............................................................................................................................  

Adószáma:  _  _  _  _  _  _  _  _  - _  -  _  _ 

Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A kérelem kitöltőjének neve, telefonszáma: ..................................................................................  

HIPA előleg csökkentése Összeg (forintban) 

1.  A 20…………………… napján esedékes előleg összege  

Az adózó által a …………..évi iparűzési bevallásában 

szereplő összeg  ( X. 3.sor) 

 

A mérsékelt előleg összege  

2. A csökkentés számszerű összege (1-2. sorok)  

 
Kérelem indokolásának kifejtése:  .......................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy indokolatlan mérséklés esetén mulasztási bírság terhel. 

 

Dátum:  .................  év ........................................ hó ................... nap 

 

        P.H. 
 …………………………………………… 

 (cégszerű) aláírás 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 

 
 

A kérelem benyújtásának lehetséges és indokolatlan mérséklés 
jogkövetkezménye  
 
Az adózás rendjéről (továbbiakban Art.) szóló 2003. évi XCII. törvény 42. § (2) 
bekezdése alapján „Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az 
adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai 
alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai 
alapján fizetendő adóelőleg összegét”. 
 
Ha az adóelőleget az adóhatóság egyenlő részletekben írta elő, az adózó indokolt 
esetben kérheti, hogy az adóelőleget ettől eltérő összegekben fizethesse meg. 
Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben lehet 
kérni. 
 
Az Art. 172. § (13) bekezdés 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.  


