
Kiadás száma: 2 

Formanyomtatvány azonosító:                                                                                            1/2 

K é r e l e m 

adó – és értékbizonyítvány
1
 kiállításához 

 

I. Igénylő adatai: 

Név: …..………………………………………………..……………………..…………………  

Születési név:………………………………………………………………………………..….. 

Születési hely: …………………………………………………………………………………. 

Év, hónap, nap: ………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

adóazonosító jele: ……….………………………………..…………………………………….. 

Lakcím: ………...…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

II. Ingatlan adatai 

Címe: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Helyrajzi száma:…………………../……..…….……./…………..………./……….………….. 

Tulajdoni lap szerinti megnevezése:……………………....…………………………………… 

III. Az adó és értékbizonyítvány célja: 

       hagyatéki eljárás        gyámhivatali eljárás          végrehajtási eljárás 

       adósságrendezési eljárás    egyéb és pedig:……………………………………. 

                                                 
1
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 101. § értelmében 

 Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és 

értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az 

érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott 

időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló 

eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap. 
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IV. Az adó és értékbizonyítvány az alábbi szervezetnél, hatóságnál kerül 

felhasználása:……………………………………………………………………..... 

V. A közigazgatási hatósági illeték fizetésével kapcsolatos nyilatkozat 

   A kérelem benyújtásakor a 4.000.-Ft azaz Négyezer forint összegű illetéket
2
 

….…..év……….hónap ………nappal megfizettem Bp. Főv. IV. kerület Újpest 

Önkormányzat 12010422-00113549-00100000 eljárási illeték beszedési számlája javára 

   Az adó és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes
3
 

VI.  A kérelemhez csatolt mellékletek: 

   tulajdoni lap,    szerződés másolat,    egyéb:………………..……… 

 

Budapest,………év…….hó……..nap 

 

az adóigazolást kérő, vagy meghatalmazott aláírása 

 

                                                 
2
 Az Itv.33. § (2) bekezdés 23. pontja értelmében, tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások az 

adó és járulék ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál 

kezdeményezett első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség 

megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

iránt kezdeményezett eljárást. 

Az Itv. mellékletének XIX. pontja alapján az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti 

eljárás 4000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és 

értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. 

 
 

3 Itv. 33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön 

jogszabály alapján költségmentességben részesített, e jogszabályokban meghatározott 

illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: 

2. az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással 

összefüggésben kezdeményezett eljárása; 

4. a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a 

halálesettel kapcsolatos, továbbá a nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő 

kijavításával kapcsolatos eljárás,  

6. a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat; 

18. a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális 

ügyben kezdeményezett minden eljárás; 
 


