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I. Meghatalmazás módja:

Állandó

Eseti

II. Meghatalmazó természetes személy adatai
II.1. Neve:
II.2. Születési helye:

város/község, születési ideje:

nap

II.3. Anyja születési családi és utóneve:
II.4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

II.5. Állandó lakcíme/székhelye:

város/község
közterület

II.6. Telefonszáma:

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

E-mail címe:
2 0
meghatalmazó aláírása

III. Meghatalmazó jogi személy/ egyéb szervezet adatai
III.1. Neve:
III.2. Adószáma:
III.3. Állandó lakcíme/székhelye:

város/község
közterület

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

III.4. törvényes képviselő neve:
III.5. Születési helye:

város/község, születési ideje:

nap

III.6. Anyja születési családi és utóneve:
III.7. Adóazonosító jele:
III.8. Állandó lakcíme/székhelye:

város/község
közterület

III.9. Telefonszáma:

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

E-mail címe:
2 0
meghatalmazó aláírása

IV. Meghatalmazott adatai
IV.1. Neve:
IV.2. Születési helye:

város/község, születési ideje:

nap

IV.3. Anyja születési családi és utóneve:
IV.4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

IV.5. Állandó lakcíme/székhelye:

város/község
közterület

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

közterület

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

IV.6. Levelezési címe:

ajtó

város/község

IV.7. Telefonszáma:

E-mail címe:
2 0
meghatalmazott aláírása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait kizárólag a fenti ügyben indult eljárásban, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
123 és 124. §-ában, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
II. fejezetében (8. § - 12. §) foglalt előírásoknak való megfelelés miatt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük.

ajtó

V. Meghatalmazott minősége
a) képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott,
b) kamarai jogtanácsos,
c) ügyvéd,
d) ügyvédi iroda,
e) európai közösségi jogász,
f) nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló,
könyvelő,
g) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes
vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja,
h) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is és
i) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy
j) bármely -képviseletre alkalmas- nagykorú személy
(természetes személy eseti / állandó meghatalmazottja, Jogi személy / egyéb szervezet eseti meghatalmazottja)
VI. A Meghatalmazás érvényessége
VI.1. A meghatalmazás visszavonásig érvényes:
VI.2. A meghatalmazás

-tól

-ig érvényes.

VII. Az alábbi adóügyek intézésére feljogosító meghatalmazás, megbízás bejelentése
papír alapú ügyintézésre

elektonikus ügyintézésre

Valamennyi ügycsoportra vonatkozóan
Bevallás, bejelentkezés,adatbejelentés, egyéb bejelentés benyújtása:
építményadó
reklámhordozó építményadója
telekadó
idegenforgalmi adó
gépjárműadó
talajterhelési díj
Méltányossági / Részletfizetési kérelem
Hatósági bizonyítvány kérése
Adófolyószámla egyeztetése
Adófolyószámla kérése
Átvezetési kérelem
Jogrovoslat
Végrehajtási eljárás
Ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás
Iratbetekintés
Bevallás másolat kérése
Adó és értékbizonyítvány ügyintézés
Egyéb:

2018.01.01-tol a 2015. évi CCXXII tv. alapján a kötelezo elektronikus ügyintézésre kötelezettek papíralapon nem
nyújthatnak be meghatalmazást!
A tanúk alkalmazása (az ügyvédnek adott meghatalmazás kivételével) csak abban az esetben szükséges, ha a meghatalmazó
(nem egyéni vállalkozó) magánszemély.
1. Tanú neve:

2. Tanú neve:

Lakhelye:

Lakhelye:

aláírása

aláírása

