
 
I. Az igazolást igénylő adatai 

 

1. Az adóalany neve (cégneve):   

 

2. Magánszemély születési neve:    

 
 

 

 

 

3. Születési helye:  város/község,      ideje:       év    hó   nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve:   

 
5. Adóazonosító jele:                             Adószáma:         -  -    

 
6. Statisztikai számjele:         -     -    -    

 
7. Pénzintézeti számlaszáma:         -         -          

 
8. Székhelye,lakóhelye:        

 
9. Levelezési címe:        

 
10. Telefonszáma:  ,                              E-mail címe:   

 
11. Képviselőjének/meghatalmazottjának neve:   
  
II. Az igazolás célja, példányszáma és felhasználási helye 

       

1. Az igazolás célja (pl. pályázat, hitelfelvétel):   
 

2. Az igazolást a következő példányszámban igénylem:   darab 

 

3. Az igazolás a következő szervnél, hatóságnál kerül felhasználásra:   

   
   
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

                  Kelt:  helység,                év    hó   nap 
 

 

 

 

 

 

Az adóigazolást igénylő vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
   

Kitöltési útmutató adóigazolás igényléséhez 

A I. pontban kérjük feltüntetni: 

- a kérelmező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, egyéni cég elnevezését, adószámát, székhelyének 

címét és levelezési címét.  

- egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély esetében a nevet, az adószámot, az adóazonosító jelet, a székhely címét 

és a levelezési címét kérjük megadni.  

- adószámmal nem rendelkező magánszemély esetén, nevét, adóazonosító jelét és az állandó lakóhelyének címét (ennek hiányában 

ideiglenes vagy szokásos tartózkodási helyének címét) és levelezési címét kérjük feltüntetni. Továbbá, a kérelemben kérjük kitölteni: 

születési helyet és időt, a születési nevét és anyja születési nevét. 

Az I. 10. pontban ha az adóigazolás kiadása ügyében a kérelmező nem személyesen jár el, meg kell adni a törvényes képviselő vagy a 

meghatalmazott nevét. A meghatalmazást/aláírási címpéldányt csatolni kell. 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

Tájékoztatjuk, hogy az adózással kapcsolatos adatkezelés során az adózó azonosításával, adókötelezettségének keletkezésével, 

változásával, megszűnésével és teljesítése ellenőrzésével összefüggésben a személyes adatokat a Hivatal a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 124. § (1) bekezdése alapján, az abban 

foglaltak szerint köteles kezelni. 
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