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ad6igazol6s kiad6sa t6rgyiban

'1. A k6relmez6:

neve/elnevez6se:

adoazonoSit6 jele:

szUlet6sineve:

ad6sz6ma: IN
l-ll_1 u, lT-lnu l-ln"o

ha a magdnszem6ly ad6azonosit6 jellel nem rendelkezik:

szUlet6si helye 6s ideje:

anyja szUlet6si neve:

kUlfOldi mag6nszem6ly eset6ben az 6llampolg6rs6g:

takcime / sz6khely cime: tlT-l
reverez6si ",r", l-T-l-ll

2. Ad6igazol5s

Felhaszn6l6s helye:

- dltal 6 n os ad6 ig azo I 6s*

4.

5.

A k6rt ad6igazolSs p6ldinyszAma:

Ha a k6relmez6 nem szem6lyesen j6r el, a tiirv6nyes k6pvisel6"/ meghatalmazott"
telefonsz6ma:

- eseti"

6. Az ad6igazolist - postai 0ton, levelez6si cimemre k6rem*,

- szem6lyesen/ /t0rv6nyes k6pviselo/ meghatalm azott utjdrn 6tveszem*

k6relmez6*, t6rv6nves k6pvisel6*, meghatalmazott* a16ir6sa

Csatolt meghatalmaz6s tipusa: - 5lland6*

A k6relmet
6tvettem:

A mai napon
6tvettem:

h6 nap
iJgyintez6 a16lrdsa

peld6ny
igazol6st: ho nap

al6i16s

A szem6lyesen megjeleno k6relmez6* / t6rv6nyes k6pvisel6* /meghatalmazott*

szem6lyazonoss6g6t a m egfelel6 igazolv6ny ala pjdrn megvizsg6ltam :

Poroszlo

. a megfelell reszt k6rjilk al6h0zni!

h6 _ nap
Ugyint6z6 alSi16sa



rArErozrnrd
az ad6igazo l6s kiadSsa irdnti k6re I em kitci lt6s6hez

Az ad6zdsrendj616l sz6l6 tobbszor m6dosftott 2003. dvi XCll. torvdny (toviibbiakban: Art.) S5/A. ! (r) bekezddse alapiSn az

ad6hat6sigi igazol6st az ad6hatds5g hatSskor6ben eljdrva, a nyilvdntartdsban szerepl6 adatok alapidn, a kiSllit;5s napiSn

fenn5ll6 dllapotnak megfelel6, az ad6z6 Sltal kdrt 6s a jogszab6lyban el6irt adattartalommal iillitja ki.

Az Art.85/n. (z) az ad6hatdsitgiigazolits hatdsSgibizonyftviinynakmincjsril.
Az Art. SS/n. ! (3) bekezddse alapjdn az addhat6s:i gaz ad6igazol5st magyar nyelven dllftia ki.

Az Art. S/n. I (S) bekezddse alapjdn ad6hatdsdgi igazolSs kiSllit5sira irSnyul6 k6relmet a k6relem be6rkez6s6t6lszdmitott 6

napon beliil kell teliesiteni.
Az r. pontban kdrjrjk feltrlntetni a kdrelmez6 jogi szemdly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezci egy6b szervezet, egy6ni cdg

elnevez6s6t, ad6szdm5t, sz6khely6nek cfm6t 6s levelez6si cim6t. Egydni v5llalkoz6 ds addszSmmal rendelkezci magdnszem6ly

eset6ben a nevet, az ad6sz5mot, az ad6azonos(t6 ielet, a sz6khely cim6t 6s a levelez6si cim6t kdriuk megadni' Abban az

esetben, ha a kdrelmezci addszdmmal nem rendelkez6 magdnszemdly, akkor a nev6t, ad6azonosit6 iel6t 6s az iilland6

lak6hely6nek cim6t (ennek hiSnyiiban ideiglenes vagy szokdsos tart6zkoddsihelydnek cimdt) 6s levelez6si cfm6t kdritjk

feltrlntetni. Ha a magdnszemdly addazonosit6 jellel nem rendelkezik, a kdrelemben k6rjuk kitolteni az azonositdshoz szriksdges

adatokat is: szuletdsi helyet ds id6t, a szuletdsi nevdt ds anyja szriletdsi nev6t, illetve kiilfoldi mag5nszem6ly esetdn az

iillampolg:5rs5got.
A 2. pont: Az Art. 85/A. 5 szerint az onkormdnyzatiaddhatdsdg 6ltal6nos ad6igazol:is kiaddsiira iogosult'
Az Art. gS/A. ! (4) bekezddse alapjdn az Sltaldnos ad6igazolSs tartalmazza az addz6nak az ad6igazoliis kiadisalnak napi;5n vagy

az ad6igazolSs kiad:isa irSnti kdrelemben megjelolt napon

a) az ad6hatdsdgndl fenn:illd addtartozSsdt vagy annak hiSnyiit'

b) a behajthatatlansSg cfm€n nyilv5ntartott, de el nem dvLilt ad6tartozdst,

c)a kidllitds napjdig elciirt valamely ad6nemre vonatkozd bevallSsies addfizet6sikcjtelezettsdgelmulasztds5t, i{enem 6ftve azt,

haazaddhatdsiigdltallefolytatottellendrzdsamulasztdstfeltdrta,6,sazad6z6a joger6smegiillapftiisokalapiSnkeletkezett

f izetesi kotelezettsdgdt teliesitette,
d) a vdgrehajtdsra vagy visszatartdsra Stadott kciztartozSsokat.

A 3. pontban a megfelel6 ad6igazoliis kiad6sdhoz kdrjuk, hogy pontosan ielolje meg az igazolSs felhasznSldsiinak hely6t.

A 4. pontban a k6rt ad6igazol5s p6lddnyainak szSmiit kell megadni.

Az 5. pontban ha az ad6igazol5s kiaddsa rigydben a kdrelmez6 nem szem6lyesen jdr el, az Aft. 7'! (1)-(2) 6s (5) bekezddse szerint

meg kell adni a trirv6nye- k6pvisel6 vagy a meghatalmazott nevdt, telefonszdmdt, alShriziissal jelolni kell, hogy dllandd vagy

eseii meghatalmazdssal rendelkezik, a meghatalm az6stlal5ft6si cfmp6lddnyt csatolni kell.

R O. pontban ald kell h(zni, hogy az ad6igazolis kiad5siit postai fton vagy szem6lyesen (tdrvdnyes k6pvisel6, meghatalmazott

ritjdn) veszi 5t.
Az ad6zas rendj616l sz6l6 tiirv6nyben meghatirrozottad6hat6srigi igazol6sok kiaddsa az lllet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll'
tiirv6ny mel16klet6nek XXI. cim 4. pontja szerint 2016. januilr l-jdt6l illetdkmentesek.


