KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁRA
Pogány/Kökény községi Önkormányzat illetékességi területén
Pogány-Kökény Körjegyzője Pénzügyi csoport - Adóügy
7666. Pogány, Széchenyi u. 12.

Tel./Fax: 72/425-465

e-mail: onkpog@dravanet.hu

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja: ………………………………………..

………………………………………………………………..
átvevő aláírása

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

1. Adózó, adóalany azonosító adatai*:
adózó neve (cégneve): ……………………………………………………………………………………………..
címe (lakóhelye, székhelye): ………………………………………………………………………………………
levelezési címe: ……………………………………………………………………………………………………
adószáma: ………………………… statisztikai számjele: …………………………………………...................
számlavezető pénzintézet neve/számlaszáma: …………………………………………………………………….
Csak természetes személy esetén:
adóazonosító jele:………………………………. szül.helye, ideje: ……………………………………………...
születési családi és utóneve:………………………………………………………………………………………..
anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………...................
2. Adóigazolás típusa* (A megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje.)
 nemleges adóigazolás

 általános adóigazolás

Az adógazolás mely napra tartalmazza az adatokat: ……………….év ……………….hónap ………………nap
3. Az adóigazolás megkérésének célja*:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
példányszám: ……………………db
4. Milyen formában kéri az adóigazolást?* (A megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje.)
 postai úton

 személyes átvétellel

A következő címre (postai út esetén): ……………………………………………………………………………...
5. Személyes illetékmentességre jogosult?: (Ha igen, a négyzetbe tegyen x-et.)
 megelőző naptári évben gazdasági tevékenység hiányában társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett
 megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme után társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett
 költségvetési szerv a megelőző naptári évre vonatkozó eredménye után költségvetési befizetésre nem kötelezett

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
Dátum:………………….. , ……......................................
P.H.

………………………………………….
(cégszerű) aláírás

Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása
Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. számú fejezete.
Ügyintézési folyamat:
1. Kérelem benyújtása
2. Illeték befizetése
3. Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása
Adóigazolás illetékének mértéke:
- egy példány esetén 3.000 Ft,
- további példányok esetén 600 Ft/darab
Adóigazolás adható ki pl.:
- Pályázathoz
- Hiteligényléshez
- Fuvarozási engedélyhez
- Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz
- Közbeszerzési eljáráshoz, stb.
Szükséges iratok:
- Kérelem
- Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél)
- Az eljárási illeték befizetését igazoló bizonylat

