ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához
gazdálkodó szervezet részére

Adatlap
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 74. §‐a és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
72. § (2) bekezdése, valamint a végrehajtási szakaszban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 130. §‐a szerinti
méltányossági kérelem elbírálásához
Figyelem!
Az adatlapban szereplő adatokat a hatóság a méltányossági kérelem elbírálásához
használja fel. Amennyiben az adatlap kitöltése nem megfelelő, hiányos vagy ellentmondó
tartalommal tölti ki, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az
eljárást megszünteti.
Az adatlap minden rovatát kérjük kitölteni! Amennyiben az adott rovatba nem tud adattal,
egyéb információval szolgálni, úgy azt kérjük egyértelműen szíveskedjen megjelölni (pl.:
adott rovat kihúzása).
A kérelemhez csatolni szükséges a kérelem benyújtását megelőző három hónapra
vonatkozó bankszámla kivonatot és a kért mérlegadatok igazolását szolgáló iratokat
(eredmény‐kimutatás, főkönyvi kivonat, mérleg).
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Neve:
Székhelye, telefonszáma:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartási szám:
Bankszámlaszáma:
Képviseletre jogosult:
Munkavállalók száma:

II. A KÉRELEM PONTOS TÁRGYA
A kérelemmel érintett határozat, végzés, fizetési meghagyás száma:
A kérelemmel érintett tartozás összege:
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Korábban részesült‐e a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. §‐a vagy 130. §‐a, valamint a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72. § (2) bekezdése alapján méltányosságban,
ha igen a döntés száma, kelte:
. .
Felhívjuk figyelmét, hogy az II.1‐II.2. pont közül csak az egyik, és kizárólag a tőketartozásra
vonatkozóan választható!
II.1. Halasztás
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tartozás tőkeösszegét egy későbbi időpontban
tudná megfizetni.)
Halasztani kért összeg (Ft):
Kérelmezett fizetési időpont:

. .

II.2. Részletfizetés
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tartozás tőkeösszegét részletekben tudná
megfizetni.)
Részletekben megfizetni kért összeg (Ft):
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):
II.3. Kamatra, késedelmi pótlékra, mulasztási bírságra vonatkozó méltányosság (A‐C. pont
közül egyszerre több is választható!)
[Ezt a pontot akkor kell kitölteni, ha a tartozás valamely járulékos részét (kamatot, késedelmi
pótlékot), a kirótt mulasztási bírságot kéri mérsékelni, elengedni, vagy részletfizetést
engedélyeztetni.]
A) Fennálló tartozásom tekintetében a
igen
1. Kirótt kamat mérséklését kérem*:
2. Kirótt kamat elengedését kérem*:
igen
3. Kirótt kamatra részletfizetést kérek*:
igen
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):

nem
nem
nem

B) Fennálló tartozásom után a méltányossági kérelmem elbírálásáig felszámított
1. Késedelmi pótlék mérséklését kérem*:
igen
nem
2. Késedelmi pótlék elengedését kérem*:
igen
nem
3. Késedelmi pótlékra részletfizetést kérek*:
igen
nem
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):
C) Mulasztási bírságtartozásom
1. Mérséklését kérem*:
igen
2. Elengedését kérem*:
igen
3. Részletfizetést kérek*:
igen
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):

nem
nem
nem
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II.3.1 A mérséklési/elengedési kérelem elutasítása esetén, vagy a mérséklés után esetlegesen
fennmaradó tartozás vonatkozásában a fizetési halasztás engedélyezését*
kérem
‐
. . időpontig (év.hó.nap).
nem kérem
II.3.2 A mérséklési/elengedési kérelem
engedélyezését?*
igen
nem
Ha igen, a kérelmezett részletek száma:

elutasítása

esetén

kéri‐e

hó

III. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK
III.1. Gazdálkodással kapcsolatos mérlegadatok
Eszközök
Tárgyévet
megelőző 2. év

Tárgyévet
megelőző év

Tárgyévet
megelőző 2. év

Tárgyévet
megelőző év

Tárgyévet
megelőző 2. év

Tárgyévet
megelőző év

Befektetett eszközök összesen:
Tárgyi eszközök:
Ingó vagyon:
Ingatlan vagyon:
Befektetett pénzügyi eszközök:
Forgóeszközök
Készletek:
Pénzeszközök:
‐ pénztár:
‐ bankszámlák:
Értékpapírok:
Követelések:
‐ vevő állomány:
‐ lejárt (határidőn túli):
Eszközök összesen:
Források
Saját tőke:
‐ jegyzett tőke:
‐ tőke tartalék:
‐ eredménytartalék:
‐ előző év áthozott vesztesége:
‐ mérleg szerinti eredmény:

részletfizetés
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Fennálló kötelezettségek
Tárgyévet
megelőző 2. év

Tárgyévet
megelőző év

Osztalék nyújtás
időpontja
. .
. .
. .
. .

Osztalék
összege (Ft)

hosszú lejáratú:
rövid lejáratú:
‐ NAV felé:
‐ helyi önkormányzat felé:
‐ pénzintézet felé:
‐ szállítók felé:
= ebből határidőn túli szállítók:
= egyéb kötelezettségek:
Források összesen:

III.2. Osztalék
Kapott osztalék
Osztalék nyújtó

Nyújtott osztalék
Osztalék nyújtás időpontja
.
.
.
.

Osztalék összege
(Ft)

.
.
.
.

III.3. Kapcsolt vállalkozások
Kapcsolt vállalkozások, ahol a részesedés meghaladja a 25 %‐ot
Részesedés
Vállalkozás
Részesedés
Vállalkozás megnevezése
százaléka
adószáma
összege (Ft)
(%)

Befektetés
időpontja
.
.
.
.

.
.
.
.
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Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon
Tárgyévet megelőző 2. év:
Tárgyévet megelőző év:
Alapítványi befizetések (befektetések), közérdekű kötelezettségvállalások összege
Tárgyévet megelőző 2. év:
Tárgyévet megelőző év:

IV. FEDEZETKÉNT FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK
Ingatlan vagyontárgy (ingatlan‐nyilvántartási adatok feltüntetésével)
Megnevezése
értéke

Ingó vagyontárgy (pl.: gépjármű, műszaki és egyéb berendezések), amelyek értéke a
100.000,‐ Ft‐ot meghaladja
Megnevezése
értéke

Értékpapír
Megnevezése

értéke

Kezesség, bankgarancia
Megnevezése

értéke

V.1.. Egyenleg
Bankszámlák aktuális egyenlege:
Házipénztár aktuális egyenlege:

V.2.. Kijelentem, hogy a társasággal szemben bírósági végrehajtás
van folyamatban*
nincs folyamatban*
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V.3.. Kérem nyilatkozzon, hogy kezdeményezték‐e a cég
végelszámolását, illetve tervezik‐e a tevékenység megszüntetését.

felszámolását,

vagy

igen*
nem*

VI. KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................,

.

.

……………………………………...............
kérelmező cégszerű aláírása

*megfelelő szövegrész „X”‐el jelölendő

