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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADÓ-ELLÜGY-2021 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (ADÓELLENŐRZÉS) SORÁN TETT 

NYILATKOZAT, IRATPÓTLÁS, ÉSZREVÉTEL, KIFOGÁS, KÉRELEM, 

IGAZOLÁSI KÉRELEM, EGYÉB CSELEKMÉNY 

 
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  

 

ELŐLAP  

 

Az előlap a beküldő személyes adatait tartalmazza, amelyek automatikusan betöltődnek, abban 

az esetben, ha Ön ügyindítás előtt ügyfélkapun keresztül bejelentkezett.  

A hiányzó adatokat (tartózkodási hely, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám stb) kérjük 

kitölteni.  

Az előlapon kötelező kitölteni a meghatalmazott mezőt, amelynek összhangban kell lenni az 

ügyindításkor választott lehetőséggel.  

Képviselőt csak a beküldő saját nevében hatalmazhat meg elektronikus úton. Minden más 

esetben a meghatalmazást ki kell nyomtatni és bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 

kell foglalni.  

 

FŐLAP  

 

„Meghatalmazás módja” választása kötelező. Az adózó a képviselet ellátására állandó- vagy 

eseti meghatalmazást adhat. Az eseti meghatalmazás nem állandó jellegű képviseletre, hanem 

meghatározott eljárás során vagy eljárási cselekmény tekintetében jogosítja a meghatalmazottat 

képviseletre.  

 

I. Adóalany adatai:  

Az adózó jellegének választásától függően vagy az előlapról átemelődnek, vagy cég esetén 

kötelező kitölteni.  

Amennyiben az Előlapon a "Nem meghatalmazott" opció a kiválasztott, úgy az adózó jellege 

nem lehet „Cég”.  

 

II. Ellenőrzési ügy adata és az űrlappal tett cselekmény:  

1. A megbízólevél iktatószámát kell megadni. 

2. Ki kell választani a kívánt cselekményt. (Az űrlap beküldési folyamatának végén lesz 

lehetőség a választott cselekménnyel kapcsolatos dokumentumok csatolására. PDF, 

JPG formátumban)  
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III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Az adatlapokon a magánszemély aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik 

arról, hogy az adóhatóság részére szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak. Amennyiben 

nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül 

érvénytelen. Az adózó helyett könyvelője nem írhatja alá a kérelmet csak akkor, ha erre 

képviselet keretében eljárhat. Ügyfélkapuval rendelkező adózóink számára a kérelem 

benyújtása elektronikus úton is teljesíthető. 

 

 

Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves 

adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót 

hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.  

 


