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A kérelmező adatai:
Az adóalany neve: ..................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ..........................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................... Anyja neve: ........................................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................... Adószáma: ........................................................................
Cégbejegyzési száma: ................................................. Székhelye: .........................................................................
Telephelye: .............................................................................................................................................................
Levelezési címe: .....................................................................................................................................................
Telefonszáma: ............................................... E-mail címe:....................................................................................
Milyen célból kéri az adóigazolást?: ...................................................................................................................
Hol kívánja az igazolást felhasználni?: ..................................................................................................................
Milyen adatok, tények igazolását kéri? ..................................................................................................................
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 9. §-a értelmében az adóigazgatási eljárásban az
adóhatóság megállapítja az adózó jogait, kötelezettségeit, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a
joggyakorlás törvényességét, nyilvántartást vezet az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről, és
adatot igazol, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. §-a alapján:
(1) Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági
bizonyítványt ad ki.
(2) Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az
adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.
(3) Ha az adózó valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amely az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel,
az adóhatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
(4) A hatósági bizonyítvány és igazolvány határozatnak minősül.
(5) Ha a hatósági bizonyítványt az adóhatóság visszavonta, módosította, kiegészítette vagy kijavította, az erről
szóló határozatot annak a szervnek, szervezetnek vagy más, az adózótól eltérő személynek is meg kell
küldeni, amelynek eljárásában tudomása szerint az adózó a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel
kívánta használni.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.
Az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szabályozza, mely alapján elektronikus ügyintézésre köteles az
ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet.
Budapest, ………….. év ….…. hó ……. nap
……………………………………………..
kérelmező aláírása

