
Tisztelt Képviselő-testület!

A Fuchs-Tej Kft (2114 Valkó, Dányi út 56.) ügyvezetője, Fuchs Imre azzala kéréssel fordult a

tisztelt Képviselő-testülethez, hogya 2.999.640,- Ft összegű iparűzés adó elmaradásukat

négy részletben pótlék- és kamatmentesen fizethessék meg az alábbi ütemezéssel:

• 2015. január 27. 500.000,- Ft

• 2015. február hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. március hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. április hónap 499.640,- Ft

Figyelembe véve, hogy helyi vállalkozóról van szó, javaslom a részletfizetés kérelem szerinti

megadását. A Kft. a január hónapi részletet már befizette az önkormányzat adószámlájára.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,hogy hozza meg döntését.

Valkó, 2015. február 4.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy döntött, hogya Fuchs-Tej Kft. (2114 Valkó, Dányi út 56.) ügyvezető

kéreimének helyt ad, engedélyezi a 2.999.640,- Ft. összegű iparűzési adó elmaradás

kamatok és pótlék nélküli részletekben történő megfizetését az alábbi ütemezéssel:

• 2015. január 27. 500.000,- Ft

• 2015. február hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. március hónap 1.000.000,- Ft

• 2015. április hónap 499.640,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: polgármester
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Valkó Önkormányzat

dr. Filipsz Andrea jegyzöasszony részére

Valkó

Tárgy: részletfizetési kérelem

Tisztelt Jegyzöasszony!

Hivatkozva a 2014. december 09-én kelt levelükre (szám: 1759-4/2014), mely szerint a Fuchs-Tej Kft.

(2114 Valkó, Dányi út 56. adószám: 13279893-2-13) 2.999.640 Ft iparűzési adó elmaradásunk van.

Kérném engedélyét, hogyatartozásunkat részletekben fizethessük meg. Készítettem egy fizetési

ütemezési tervet, amit az alábbiak alapján tudjuk teljesíteni:

• 2015. január 27 500.000 Ft

• 2015. február 1.000.000 Ft

• 2015. március 1.000.000 Ft

• 2015. április 499.640 Ft

Kérném, a részletfizetési engedélyt megadni szíveskedjen. Várom mihamarabbi válaszát.

Valkó, 2015. január 27.

Tisztelettel:




