
KÉRELEM 

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága felé adóigazolás kiadása tárgyában 

 

1. Adózó (kérelmező) neve: _______________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele :  

Adószáma:  

Magánszemély (egyéni vállalkozó) esetén 

Születési helye: _______________________________ Születési ideje: év hó nap  

Születési neve: _____________________________________________________________________ 

Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

Lakcím / Székhely címe: _______________________________________________________________ 

Levelezési címe: _____________________________________________________________________

 

2. Adóigazolás típusa:                 nemleges                   általános 

3. Milyen célból kéri az adóigazolást? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Kért adóigazolás példányszáma: _________ 

5. Milyen formában kéri az adóigazolást?   Személyes átvétellel   Postai úton   Elektronikus úton         

6. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, törvényes képviselő  / meghatalmazott  *: 

neve: ________________________________________________________________________ 

Meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik?   igen   nem 

7. Kérelmező / meghatalmazott / törvényes képviselő telefonszáma: 

___________________________________________ 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a helyi önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó bevallásaimat (pl. 

építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adóbevallás) az önkormányzati adóhatóság felé teljesítettem. 

 

Kelt: _______________________ (helység), 20____ (év) ____________ (hónap) _________ (nap) 

  

 ____________________________________________________ 

 kérelmező vagy képviselője (meghatalmazottja) * aláírása 

 

* Amennyiben a kérelmező a kérelmét meghatalmazással rendelkező képviselője útján nyújtja be, a meghatalmazást –amennyiben még 

nem nyújtotta be- a kérelemmel egyidejűleg köteles az adóhatósághoz benyújtani. 

Az adóhatósági igazolás kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4. pontja alapján illetékmentes. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Art.) 126. §-a és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a 

továbbiakban: Air.) 9. §-a alapján adóigazolást állít ki. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 

R.) 1. § (4) bekezdése alapján az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől 

számított hat napon belül kell teljesíteni.  

1. pont: a kérelmező adatait kérjük feltüntetni.  

2. pont: A Korm.R. 24. § szerint az önkormányzati adóhatóság általános és nemleges adóigazolás kiadására 

jogosult. A Korm.R. 24. § (1) bekezdése alapján az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az 

adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon a) az 

adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el 

nem évült tartozást, c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adat bejelentési, bevallási és 

adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a 

mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét 

teljesítette, d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.  

A Korm.R. 24.§ (2) bekezdése alapján a nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás 

kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott 

tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.  

3. pont: a megfelelő adóigazolás kiadásához kérjük, hogy pontosan jelölje meg az igazolás kiadásának célját, 

felhasználásának helyét.  

4. pont: a kért adóigazolás példányainak számát kell megadni.  

5. pont: jelölni kell, hogy az adóigazolást postai úton, személyesen (törvényes képviselő, meghatalmazott 

útján) veszi át, vagy elektronikus úton kéri.  

6. pont: ha az adóigazolás kiadása ügyében a kérelmező nem személyesen jár el, az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 14. § (1)-(2) bekezdése, 15. § (1) bekezdése valamint a 17. § szerint 

meg kell adni a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott nevét, telefonszámát, aláhúzással jelölni kell, 

hogy állandó vagy eseti meghatalmazással rendelkezik, a meghatalmazást/aláírási címpéldányt csatolni kell.  

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. 4. pontja szerint az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiadása illetékmentes.  


