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Nyomtatvány Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzat adócsoportja előtti képviselet ellátására adott állandó 
meghatalmazás bejelentéséhez 

Adóhatóság tölti ki! 

Beérkezés :   Postára adás:  

Kelt:   Aláírás:  ______________________________  

Magánszemély, egyéni vállalkozó magánszemély meghatalmazó adatai 

Adózó neve :  _________________________________________________________________________________  

Születési helye:  _________________________  ideje:   év    hó     nap 

Anyja születési családi és utóneve:  _______________________________________________________________  

Adóazonosító jele:                                                            Adószáma:                                           -          

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Székhely/Telephely   __________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó adatai 

Adózó neve:  _________________________________________________________________________________  

Adószáma:                                           -          

Belföldön nem letelepedett adóalany külföldi adószáma/technikai azonosító száma: 

  

Székhely/Telephely:  __________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Törvényes képviselő neve:  ______________________________________________________________________  

Törvényes képviselő adóazonosító jele:  

Törvényes képviselő születési neve:  ______________________________________________________________  

Születési helye:   ideje:   év    hó     nap 

Anyja születési családi és utóneve:  _______________________________________________________________  

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  
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Meghatalmazott adatai 

Természetes személy neve : _____________________________________________________________________  

Születési helye:  ___________________________  ideje:   év    hó     nap 

Anyja születési családi és utóneve:  _______________________________________________________________  

Adóazonosító jele:                     Adószáma:                                                    

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Székhely/Telephely:  __________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Meghatalmazott státusza: 

 ____________________________________________________________________________________________  

Igazolvány típusa:  ___________________________   Igazolvány száma: _________________________________  

Nyilvántartási / regisztrációs szám:  _______________________________________________________________  

Társaság/szervezet neve ________________________________________________________________________  

Székhely/Telephely:  __________________________________________________________________  

Adószáma:  
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Az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő időpontja: 

  Az állandó meghatalmazás beérkezésétől  vagy  -tól 

Az adózótól kapott, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának adócsoportjánál az alábbi 
adóügyek intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése:  

 1. Valamennyi ügycsoportra vonatkozóan :  

 2. Az alábbi ügycsoport(ok)ban: 

  adatszolgáltatások teljesítése  adó soron kívüli megállapítása iránti eljárás 

  adófolyószámla egyeztetése  adófolyószámla kérése 

  adóigazolás kérése  átvezetési kérelmek teljesítése 

  bejelentések teljesítése  bevallás másolat kérése 

  ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás  iratbetekintés 

  bevallások teljesítése   adómérséklési eljárás, fizetési könnyítésre irányuló 

  jogorvoslat       kérelmek előterjesztése   

  végrehajtási eljárás  

 

Az állandó meghatalmazás érvényessége: 

 Visszavonásig/femondásig  vagy  - ig 

 

 P.H.  

Kelt: _____________________________   

    __________________________________  
    meghatalmazó  
     
     

    __________________________________  
    meghatalmazott 
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Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén további jóváhagyó(k) adatai:  

Az első együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve:  ________________________________________________  

Törvényes képviselő adóazonosító jele:  

Törvényes képviselő születési neve:  ______________________________________________________________  

Születési helye:  _________________________  ideje:   év    hó     nap 

Anyja születési családi és utóneve:  _______________________________________________________________  

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Az második együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve:  ____________________________________________  

Törvényes képviselő adóazonosító jele:  

Törvényes képviselő születési neve:  ______________________________________________________________  

Születési helye:  _________________________  ideje:   év    hó     nap 

Anyja születési családi és utóneve:  _______________________________________________________________  

Állandó lakcím:  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  


