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Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének 
kimentésére 

 

I. Kérelem tárgya 

1. Ügytípus: 

 Bevallás  

    Idegenforgalmi adó   Talajterhelési díj  

 Adatszolgáltatás  

 Építményadó 

 Telekadó  

 Települési adó 

 Magénszemélyk kommunális adója 

 

 Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának 

megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról 

 Egyéb kötelezettség /eljárási cselekmény és pedig:__________________ 

________________________________________________________________ 

késedelmes teljesítésének kimentésére vonatkozó igazolási kérelem. 

2. Amennyiben a kötelezettségnek hatósági felhívás alapján kell eleget tennie, a felhívás 

iktatószáma: _______________________________________________ 

 

II. Adóalany adatai 

1. Név 

Családi név: __________________________Utónév: ________________________________  

2. Születési név 

Családi név: __________________________Utónév:________________________________ 
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3. Anyja születési neve 

Családi név: __________________________Utónév: ________________________________ 

4. Születési helye:______________________ 5. Ideje:________________________________ 

6. Adóazonosító jele:    

Külföldi adóazonosító:    

7. Lakcím:   város/község________________________________________ 

_______________________közterület ________________ közterület jelleg __________hsz. 

__________________ ép. ___________ lh____________ em. _____________________ ajtó 

8. Levelezési cím vagy tartózkodási hely: 

  város/község____________________________________________________ 

___________________________közterület ____________ közterület jelleg __________hsz. 

__________________ ép. ___________ lh____________ em. _____________________ ajtó 

9. Telefonszáma: _____________________, 

10. Elektronikus levelezési cím:___________________________________________ 

 

III. Meghatalmazott, képviselő 

A képviselő neve         Kitöltővel azonos 

Családi név: __________________________Utónév: ________________________________  

Anyja születési neve 

Családi név: ___________________________Utónév: _______________________________ 

Születési helye_________________________ Ideje__________________________________ 

Adóazonosító jele    

A képviselő lakóhelye   város/község__________________________________ 

__________________________közterület ______________közterület jelleg __________hsz. 

_____________________________ ép. ___________ lh____________ em. __________ ajtó 
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IV. Előterjesztés, nyilatkozat 

Igazolási kérelmet terjesztek elő, egyben nyilatkozom, hogy a fent jelölt 

kötelezettségemet/eljárási cselekményemet jelen beadványom benyújtásával 

 együtt teljesítettem 

 nem teljesítettem 

Törvényes képviselő/szervezet képviselő/meghatalmazott bejelentem, hogy a mai napon a 

következő cselekményeket teljesítettem: 

Esedékessége Megnevezése 

_________év _______hónap ________nap  

_________év _______hónap ________nap  

_________év _______hónap ________nap  

_________év _______hónap ________nap  

_________év _______hónap ________nap  
 

 

V. Indokolás 

 

A határidő elmulasztásának kimentésére előadni kívánom, hogy: 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Akadályoztatásom ______________________napján szűnt meg. 

A mulasztásról _________________________ napján szereztem tudomást 

 

VI. Csatolmányok 
Indokaimat az alábbi igazolások becsatolásával kívánom alátámasztani: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

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

 

Budapest,_____________  _______________________________________ 
        az adóalany, vagy meghatalmazott aláírása 


