MEGHATALMAZÁS
Benyújtható a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzati adóhatosághoz
I. Meghatalmazás módja, a meghatalmazás visszavonása

 Eseti

 Állandó meghatalmazás

 Meghatalmazás visszavonása

II. A meghatalmazó személy adatai
1. Viselt név
1.1. Családi név: __________________________ 1.2. Utónév név:

1.3. Utónév név:

________

2. Születési név
2.1. Családi név: __________________________ 2.2. Utónév név:

2.3. Utónév név:

________

3.3. Utónév név:

_______

3. Anyja születési neve
3.1. Családi név: __________________________ 3.2. Utónév név:
4. Adóazonosító jele :



Adószáma: 

-  - 

5. Lakcím vagy levelezési címe:  _____________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
6. Székhelye: _____________________ város/község
__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
7. Telephelye:

 ____________________ város/község

__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
III. A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai:
1. Neve, megnevezése: _________________________________________________________________________________________________
2.Adószáma: 
3. Statisztikai számjele:

-  - 

 -  -  - 

4. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
5. Telefonszáma: ____________________________________________ , e-mail címe: ______________________________________________
IV. A meghatalmazott személy adatai
1. Viselt név
1.1. Családi név: __________________________ 1.2. Utónév név:

1.3. Utónév név:

________

2. Születési név
2.1. Családi név: __________________________ 2.2. Utónév név:

2.3. Utónév név:

________

3.3. Utónév név:

_______

3. Anyja születési neve
3.1. Családi név: __________________________ 3.2. Utónév név:
4. Adóazonosító jele



Adószáma: 

-  - 

5. Lakcím vagy levelezési címe:  _____________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
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6. Székhelye:  _____________________ város/község ________ közterület ________ közterület jelleg _ hsz. ___ ép. ____ lh.

em.

__________________________________________ ajtó
7. Telephelye:

 ____________________ város/község___________________ közterület

______ közterület jelleg _ hsz. ___ ép. lh.

__________________________________________ em. _______________ ajtó

V. A meghatalmazott szervezet adatai:
1. Neve, megnevezése: _________________________________________________________________________________________________
2.Adószáma: 
3. Statisztikai számjele:

-  - 

 -  -  - 

4. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ____ lh. ____ em. ___ ajtó
VI. A meghatalmazás érvényessége

..

1.

A meghatalmazás érvényességen kezdő időpontja:

2.

A meghatalmazás érvényességének vége: .. vagy

3.

Visszavonásig érvénye: 

VIII. A meghatalmazás tárgya
Ügycsoportok

Papíralapú ügyintézésre

Elektronikus ügyintézésre

Adatbejelentés, bevallás, bejelentés, benyújtása az
önkormányzat által kezelt valamennyi adó esetében





Méltányossági/Részletfizetési kérelem

























Adóigazolás kérése
Adófolyószámla egyeztetése
Adófolyószámla kérése
Átvezetési kérelem
Jogorvoslat
Végrehajtási eljárás
Ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás
Iratbetekintés
Valamennyi ügycsoport
Egyéb:_______________________________
Kelt: _________________________ 

év  hó 

nap

1.Tanú neve :______________________________________________
Lakóhely, (tartózkodási hely):

2.Tanú neve :_______________________________________________
Lakóhely, (tartózkodási hely):

,

,

_______________________

Aláírás: __________________________________________________

meghatalmazó(k)
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_______________________

Aláírás: __________________________________________________

meghatalmazott

