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Kérelem HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállításához 
(Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5/A. § (5) bekezdése alapján az adóigazolás kiállítására irányuló 

kérelmet az adóhatóságnak a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell kiállítani.) 

 

Alulírott, ________év __________________hó ______napján kérelemmel élek Szakmár Község 

Önkormányzat Adóhatósága felé azzal, hogy az 1.) pontban feltüntetett személy/társaság részére Hatósági 

bizonyítványt állítson ki a 2.) pontban megjelölt céllal és a 3.) pontban szereplő szervezet/társaság 

részére:  

 

1.)   Hatósági bizonyítvány jogosultja: 

Név: _____________________________________________________________________________ 

Cím: _____________________________________________________________________________ 

Adószám és/vagy adóazonosító jel: _____________________________________________________ 

 

 

2.)   Hatósági bizonyítvány célja: („X”-szel kérjük jelezni!) 

 

nemleges adóigazolás kiállítása; 

egy évnél régebbi önkormányzatnál nyilvántartott adótartozás igazolása 

_______________________________________________________ igazolása. 

 

3.)   Hatósági bizonyítvány felhasználásának megjelölése: ________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 

 

4.)  Az államigazgatási eljárási illeték megfizetésével kapcsolatos nyilatkozat: 
 

 Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor Szakmár Község Önkormányzat 11732040-15337472-

03470000 számú Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla javára 3.000 Ft, azaz Háromezer 

forint összegű illetéket 20_____.év _____________hó _____nappal megfizettem. * 
 

 Kijelentem, hogy a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-ban felsorolt 

személyes illetékmentességnek megfelel*. Egyben nyilatkozom*, hogy a szervezet (alapítvány) – az 

eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 

jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában – társasági adó fizetésére, illetve eredménye után 

költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.  

 (* A megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni!) 

 

Egyben felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szakmári önkormányzat felé helyi- 

(*magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó bevallás) és más (talajterhelési díj bevallás) 

önkormányzati adóhatósághoz tartozó bevallásaimat teljesítettem.  

 

 

 

Kelt: 20_____.év _______________hó _______nap 

 

 

 

 

 

                    _____________________________________ 

                                  kérelmező (cégszerű) aláírása  

 

mailto:szakmar@dunaktv.hu


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint:  
 

5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül: 

a) a Magyar Állam, 

b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 

c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve 

annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, 

d) az egyesület, a köztestület, 

e) az egyházi jogi személy, 

f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 

g) a vízgazdálkodási társulat, 

h)  az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, 

i) a Magyar Nemzeti Bank, 

j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a 

Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt 

vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított 

nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy 

alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek, 

kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében, 

l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács, 

m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet, 

n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai. 

o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács. 

 

(2) Az (1) bekezdés c)-g) és m) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben  illeti 

meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási 

tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében 

– eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

(3) A szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése, illetve gépjármű, 

pótkocsi szerzése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének 

fennállásáról. 

 

 

73. § (1)  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást 

kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(3) Az elsőfokú adóhatóságnál és vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság) indított eljárás – ideértve az 

elektronikus úton kezdeményezett eljárást is – illetékét – a másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az 

adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét az 

illetékes adóhatóság illetékbevételi számlája javára kell megfizetni. A 73/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól 

eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság 

határozatban közli az ügyféllel, azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat közlésétől számított 8 napon belül az 

adóhatóság illetékbevételi számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a 

mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be. 


