
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője  
4142 Zsáka, Szabadság tér 1. sz. 
telefon: 54/565-000 
 
  
 Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában  
 
1.) A kérelmező: 

neve/elnevezése:__________________________________________________________________________________ 
 
címe: __________________________________________________________________________________________ 
 
adóazonosító jele:_________________________________________________________________________________ 
 
adószáma:_______________________________________________________________________________________ 
 
születési helye és ideje:_____________________________________________________________________________ 
 
születési neve: ___________________________________________________________________________________ 
 
anyja születési neve:_______________________________________________________________________________ 

 
2.) Adóigazolás típusa*:  általános adóigazolás                          nemleges adóigazolás 
 
3.) Felhasználás célja és helye: ________________________________________________________________________ 

4.) A kért adóigazolás példányszáma:        ............................ db 
 
5.) Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a törvényes képviselő/meghatalmazott neve: 
 

_________________________________telefonszáma: _________________________ 
 
6.) Az adóigazolást*                  -       postai úton, levelezési címre kérem 
 
                                                               -       személyesen/ törvényes képviselő/ meghatalmazott útján átveszem  

 
7.) Személyes illetékmentességre jogosult nyilatkozata az illetékről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 

5.  § (1.) bekezdés c)-g) és m) pontjai és az 5. § (2) bekezdés alapján*: 
 

- megelőző naptári évben folytatott vállakozási tevékenységből származó jövedelem 
után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett 

- költségvetési szerv a megelőző naptári évre vonatkozó eredménye után a központi 
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett 

- megelőző naptári évben vállkozási tevékenység hiányában társasági adófizetésre nem 
volt kötelezett. 

        
      …………………………………….. 

 
                 kérelmező, törvényes képviselő, meghatalmazott  aláírása 
 
 
A kérelmet átvettem: Zsáka, 2015. ..........................................., átvevő ügyintéző aláírása: ........................................................... 
 
 
A mai napon ......... példányt a kért igazolásból átvettem. 2015........................       ....................................................................... 
                                           kérelmező/ kéviselő/ meghatalmazozz/ aláírás 
 
Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A. § (1) bekezdése alapján az 
adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásban 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 Art.85/A. (2) az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. 
Az Art.85/A.(3) bekezdés alapján az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. 
A nemleges vagy az általános adóigazolás kiadásának határideje az Art.5/A (5) bekezdés alapján 6 nap. 
A nemleges vagy az általános adóigazolás után 3.000.- forint illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetését készpénz-átutalási 
megbízással vagy belföldi fizetési számláról történő átutalással lehet teljesíteni a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 
államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára, melynek számlaszáma: 11738046-15373137-03470000. 
* A megfelelő választ kérjük aláhúzni! 


