KÉRELEM
adóigazolás kiadása tárgyában
1. A kérelmező:
neve/elnevezése: ...............................................................................................................................
adóazonosító jele:

adószáma:

ha a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik:
születési helye és ideje: ...............................................................................................................
születési neve: .............................................................................................................................
anyja születési neve: ...................................................................................................................
külföldi magánszemély esetében az állampolgárság: .................................................................
lakcíme / székhely címe: ...................................................................................................................
levelezési címe: …………………………………..………….. telefonszáma: .................................
2. Adóigazolás típusa: - általános adóigazolás* - nemleges adóigazolás*
3. Felhasználásának célja és helye:
....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. A kért adóigazolás példányszáma:
5. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a törvényes képviselő*/ meghatalmazott* neve:
................................................................................................... telefonszáma: ................................
Csatolt meghatalmazás típusa: - állandó* - eseti*
6. Az adóigazolást - postai úton, levelezési címemre kérem*,
- személyesen/ /törvényes képviselő/ meghatalmazott útján átveszem*
7. Személyes illetékmentességre jogosult nyilatkozata az illetékekről szóló többször módosított
1990. évi XCIII. törvény 5. § c)-g) pontjai és az 5. § (2)-(3) bekezdései alapján*:
megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme 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 vállalkozási tevékenység hiányában társasági adófizetésre nem volt
kötelezett.
……………..……………………………
kérelmező*, törvényes képviselő*, meghatalmazott* aláírása
A kérelmet átvettem: 200…. év ……..……. hó …..... nap, ügyintéző aláírása:
.......................................
A mai napon átvettem …… példány igazolást: 200.... év …..... hó …... nap, aláírás:
..............................
A személyesen megjelenő kérelmező* / törvényes képviselő* /meghatalmazott*
személyazonosságát a megfelelő igazolvány alapján megvizsgáltam:
Kosd, 20…... év …………... hó …… nap, ügyintéző aláírása:
...................................................................
* a megfelelő részt kérjük aláhúzni!

Ügyleírás

Ügytípus megnevezése
Adóigazolás (Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyleírás)
Az ügy rövid leírása
Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján
fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó
kérelmére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján hatósági igazolást állít
ki.
Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
2016. január 1. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XXI. cím 4.
pontja alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások
kiállítása illetékmentes.
Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti hatósági
bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.
Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható papír alapon.
Kapcsolódó dokumentumok
A „Kérelem adóigazolás kiállításához" űrlap megtalálható az
www.kosd.hu/adóinformációk/nyomtatványok/adóigazolás (nemleges adóigazolás) elérhetőségen.
Kapcsolódó jogszabályok
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény.
Ügyintézési határidő
A hatósági bizonyítvány kiállításának határideje a kérelem benyújtásától számított 10 nap.

1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
XXI. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke
.
4. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről1

AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
85. § A adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az adózó jogait, kötelezettségeit állapítja meg,
ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, az adózást érintő
tényekről, adatokról, körülményekről nyilvántartást vezet, és adatot igazol.

Adóhatósági igazolás kiállítása651
85/A. §652 (1)653 Az adó-, jövedelem- és illetőségigazolást (a továbbiakban együtt: adóhatósági
igazolás) az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás
napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal
állítja ki.
(2) Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.
(3)654 Az adóhatóság az adó-, és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást magyar vagy az
adózó kérelmére magyar és angol nyelven állítja ki.
(4)655 Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az
igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló
tartozását vagy annak hiányát,
b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség
elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság vagy a vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés a
mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét
teljesítette,

d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.
(5)656 A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az
igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása,
valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
(6)657 A 36/A. § szerinti, a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti
kérelem tartalmazza a kifizetést teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét), adóazonosító
számát is.
(7)658 Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, e kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az
állami adó- és vámhatóság az adózót az adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott
határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja.
(8)659 A köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás tartalmazza az igazolás kiadásának
napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon a 178. § 32. pontjában szereplő
feltételeknek való megfelelést. A kiadott igazolás adóigazolásnak minősül.

(9)660 A jövedelemigazolás a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően adóévenként
tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói, utólagos adómegállapítás, valamint a soron
kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a
jövedelem után keletkező személyi jövedelemadó, a különadóalap után a különadó, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevétel összegét és az ekho-fizetési
kötelezettséget. Arra az adóévre vonatkozóan, amelyben az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a
jövedelemigazolás a családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap és valamennyi
bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelem együttes összegét, valamint az adózó személyi
jövedelemadó-kötelezettségét tartalmazza. Ha az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, a
jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az eva-alanyiság körében megszerzett összes bevételt és
az ezután megállapított adót (evát), egyebekben az eva-alapot nem képező jövedelemről (bevételről)
az egyébként irányadó szabályok szerint állítja ki az adóhatóság a jövedelemigazolást. Az adózó
adóalapja és adója utólagos, illetve soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának
kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy
egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói
adómegállapítást.
(10)661 Az állami adó- és vámhatóság a belföldi illetőségről a személyi jövedelemadóról szóló
törvénynek a belföldi illetőségű magánszemélyre, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló
törvénynek a belföldi illetőségű adózóra vonatkozó rendelkezései alapján illetőségigazolást állít ki a
kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően. Az illetőségigazolás tartalmazza a magánszemély
nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, adóazonosító jelét,
illetve az egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet nevét (elnevezését), székhelyét, valamint
adószámát.
(11)662 Az adóhatóság az adóhatósági igazolást a külföldi hatóság által rendszeresített
nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű
szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a két- vagy
többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz.

