HALASZTÁSI ILLETVE TARTOZÁS RÉSZLETFIZETÉSI IRÁNTI KÉRELEM

Rožna dolina, cesta IX/6, 1000
Ljubljana
T: 01 479 09 00
F: 01 479 02 62
www.ess.gov.si

Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a hátoldalon lévő útmutatót.

AZ ADÓS ADATAI (NYOMTATOTT BETŰK):
____________________________________________
(Családi és utónév / A vállalat elnevezése)

____________________________________________
(Lakcím / A vállalat székhelye: település, utca, házszám)

____________________________________________
(Írányítószám, posta megnevezése)

____________________________________________
(Adószám)

____________________________________________
(Kapcsolattartó telefonszám)

A megállapodás illetve ________________________________ kelt, _______________ sz. végzés alapján
az SZK Foglalkoztásügyi Hivatalnak ____________ EUR összeggel tartozom.
Tartozásomat nem tudom határidőn belül illetve egy összegben kiegyenlíteni, ezért kérelmezem az SZK
Foglalkoztásügyi Hivatalt, hogy fizetési kötelezettségemet (jelölje be x-szel az alul felsorolt lehetőség egyikét):


halassza el ____ havi időtartamra (legfeljebb 6);



engedélyezze a részletfizetést ____ havi részletben (magánszemélyek legfeljeb 24, jogi személyek 12).

NYILATKOZAT: A halasztás illetve részletfizetés iránti kérelmet az alábbiakkal indokolom (KÖTELEZŐ
KITÖLTENI):

A halasztás illetve részletfizetés iránti kérelemhez csatolom az alábbi igazolásokat:
a)_________________________________________________________
b)_________________________________________________________
c)_________________________________________________________
d)_________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy az adatok és a mellékelt dokumentáció az adósságrendezésről szóló megállapodás
céljából legyenek feldolgozva.
________________________
Kelt és dátum

_____________________
Aláírás

ÚTMUTATÓ
A munkaerőpiaci intézkedések és kivitelezők finanszírozásakor az adósságtörlésről, részleges törlésről,
valamint részletfizetésről szóló Szabályzattal összhangban, SZk Hiv. Közl., 107/10, 11/17 sz. (a
folytatásban: Szabályzat) lehetőség van:
 fizetéshalasztásra (Szabályzat 4. cikke),
 tartozás részletfizetésre (Szabályzat 5. cikke).
FIZETÉSHALASZTÁS (magánszemély és jogi személy) legfeljebb 6 (hat) hónap lehetséges.
RÉSZLETFIZETÉS:
 magánszemély – legfeljebb 24 –havi részletre. A havi részlet mértéke nem lehet 20,00 EUR-nál
alacsonyabb;
 jogi személy – legfeljebb 12–havi részletre. A havi részlet mértéke nem lehet 150,00 EUR-nál
alacsonyabb.
MAGÁNSZEMÉLY – jelenlegi szociális veszélyeztettség
- munkanélküliség,
- az adós hosszab ideig tartó betegsége,
- haláleset a családban,
- családtagok számának növelése,
- egyéb alapos indokok:
 természeti katasztrófa (árvíz, tűzeset, földrengés, ...),
 egy vagy több kötelezettség késedelmes teljesítése (számlák befizetése, más végrehajtásról,
szóló határozat, ítélet, eltartás), melyek végösszege meghaladja a fizetési összeget,
 házasság felbontása,
 kényszerkilakoltatás szülők lakásából, stb.
JOGI SZEMÉLY – tartozási fizetésképtelenség.
HALASZTÁS ILLETVE RÉSZLETFIZETÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK
MAGÁNSZEMÉLYEK:
- munkanélküliségről szóló igazolási (NEM KELL MELLÉKELNI, A HIVATAL SAJÁT MAGA SZERZI BE),
- orvosi igazolás,
- halotti anyakönyvi kivonat,
- születési anyakönyvi kivonat,
- szociális pénzügyi segély odaítéléséről szóló végzés,
- szociális munkaközpont véleménye a szociális veszélyeztetetttségről,
- egyéb alapos indokok:
 igazolás természeti katasztrófáról,
 utolsó három fizetetési lap (amennyiben az adós foglalkoztatott),
 utoló három folyószámlakivonat és nyilatkozat, hogy nem kap semmiféle jövedelmet
(amennyiben az adós nincs belejentve e Foglalkoztatásügyi Hivatalnál),
 kifizetetlenségről szóló végrehajtási határozat, ítélet, eltartás, …
JOGI SZEMÉLYEK:
- üzleti eredménykimutatás ,
- fizetésképtelenség igazolása, mint az alábbiak :
 végre nem hajtott határozatok végrehajtása (adó és bírósági végrehajtás),
 végre nem hajtott jogerős ítéletek,
 zárolt folyószámla – AJPES kivonat,
 mérlegkmutatási állapot…………….. napján,
A KÉRELMET az igazolásokkal az alábbi címre kelel elküldeni:
- Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in
računovodstvo vagy az
- e-mailra : gpzrsz@ess.gov.si, vagy
- személyesen adja le a legközelebbi hivatal helyiségében vagy a területi szolgálatnál.

