KÉRELEM
adóigazolás kiadása tárgyában
1. A kérelmező:
neve / megnevezése:
…………....…………….……..…..….….……..…..….…….…………….…….…..…….……

adóazonosító jele:

- -

adószáma:
ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik:
születési helye és ideje: …………….………..………..……..…...….….…..….…

. év

. hó

. nap

születési neve:
………………………………………………...…..…..…..……..………....…...……..…..……..…….

anyja születési neve:
……………....……….………....……......…..………...……........…..…...…….……...…….....

külföldi magánszemély esetében az állampolgárság:
…….…..………...…..…….…...……………...…...….……

lakcíme / székhely címe:

……...……...………………….……...……...…... város/község

……….…….…....…….……...... közterület neve …………… közterület jellege .… hsz. …. ép. …. lh. .… em.

2. Adóigazolás típusa:

[általános adóigazolás: (A) vagy nemleges adóigazolás: (N)]

Mely napra tartalmazza az adóigazolás adótartozást vagy az adótartozás hiányát vagy a jogszabályban
*

előírt adókötelezettség teljesítését? az adóigazolás kiadás napjára vagy
napra

200

. év

. hó

.

*

3.Milyen célból kéri az adóigazolást:………………………………………………………………….
4. Mely szerv(ezet) eljárásához, hány példányban kéri az adóigazolás kiadását: példányszám:
megnevezés:….……....……..…….………..…..….…..…..……………….……………..…………..……….…
……………..……...……..….…………………………..………………………………..…

5. Milyen formában kéri az adóigazolást?
6. Képviselő / meghatalmazott neve:

[postai úton (1) vagy személyes átvétellel (2)]

…….....……….……………...…………..…..……..……………….……………

7. Meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik?
8. Kérelmező / képviselő / meghatalmazott telefonszáma:

[igen: (I), nem: (N)]

/

9. Levelezési cím:

………..……....……..…………………….….....…....….… város/község
…………………….……….….. közterület neve …………… közterület jellege .… hsz. …. ép. …. lh. .… em.

A mai napon átvettem

példány adóigazolást: 2009. év

aláírás: ….….…………………..…. ………

. hó

. nap,

TÁJÉKOZTATÓ adóigazolás kiadása iránti kérelem kitöltéséhez
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. § (1) bekezdése alapján az
adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak
megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az
adóigazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. Az Art.
85/A. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. Az adóhatóság az
adóigazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz
csatolja annak hiteles magyar nyelvű fordítását.
A nemleges vagy az általános adóigazolás kiadásának határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (3) bekezdése szerint nyolc nap. A
határidőt az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja az Ket. 33. § (7) bekezdése alapján.
1. A kérelemben kérjük feltüntetni a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni
cég, egyéb szervezet megnevezését, adószámát, és a székhelyének címét. Egyéni vállalkozó és adószámmal
rendelkező magánszemély esetében a nevet, az adószámot, az adóazonosító jelet és a székhely címét kérjük megadni.
Abban az esetben, ha a kérelmező adószámmal nem rendelkező magánszemély, akkor a nevét, az adóazonosító jelét
és az állandó lakóhelyének címét (ennek hiányában ideiglenes vagy szokásos tartózkodási helyének címét) kérjük
feltüntetni. Ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik, a kérelemben kérjük kitölteni az azonosításhoz
szükséges adatokat: születési helyet és időt, a születési nevét és anyja születési nevét, illetve külföldi magánszemély
esetén az állampolgárságot.
2. Az igazolás típusa kódkockában minden esetben kérjük, jelölje, hogy mely típusú igazolást kéri. Amennyiben
általános adóigazolást kér, akkor azt a kódkockában A betűvel, illetőleg ha nemleges adóigazolásra van szüksége,
akkor azt N betűvel kérjük jelölni. Az Art. 85/A. § (3) bekezdése szerint az általános adóigazolás tartalmazza az
adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az
adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén törölt, de el nem évült
adótartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség
elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a
jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. A nemleges adóigazolás igazolja,
hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt
napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.
3. A megfelelő adóigazolás kiadásához, kérjük, hogy pontosan jelölje meg az igazolás célját.
Amennyiben az adóigazolás célja a közbeszerzési eljárásban történő részvétel, abban az esetben az Art. 85/A. § (1)
bekezdése alapján kérheti adóigazolás kiadását az adótartozásról, illetve az annak hiányáról,
4, 13-22. Kérjük, szíveskedjen megadni annak az állami, önkormányzati, egyéb szerv(ek)nek a megnevezését, mely
szerv(ek) eljárásához az adóigazolás kiadását kéri..
5. Kérjük a megfelelő kód megadását, hogy az adóigazolás kiadását postai úton (1) vagy személyes átvétellel (2)
kéri.
6-7. Amennyiben az adóigazolás kiadás ügyében a kérelmező nem személyesen jár el, az Art. 7. § (1)-(3)
bekezdése szerint a kérelemhez csatolni kell az eseti meghatalmazást, vagy meg kell jelölni az erre szolgáló
rovatban, hogy a meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik, vagy más módon igazolni kell a
képviseletet. A kérelem átvételéhez kérjük megadni a törvényes képviselő, képviselő vagy a meghatalmazott
nevét.
8-9. Minden esetben kérjük megadni a levelezési címét, ha postai úton kéri, a telefonszámot pedig akkor, ha
személyes átvétellel kéri az adóigazolás kiadását.
A nemleges vagy az általános adóigazolás első példánya után 2200 forint, illetéket kell megfizetni. Az illetéket az
eljárás megindításakor készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámláról történő átutalással kell
megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 11731001-15332855-03470000 számú Illetékbeszedési számlára az
illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XXI. cím 1. pontja és a 73. § (1) és (3)
bekezdése alapján.

