
Adóigazolás 

Ügyleírás: 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

szabályozása alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában 

szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és 

a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére adóhatósági igazolást állít ki. 

 

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az 

igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a 

behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt 

valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség 

elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást 

feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét 

teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat. 

 

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az 

igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint 

végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

 

Illetékesség: 

Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője. 

 

Szükséges okiratok: 

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, 

elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatán. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a kérelmet joghatás kiváltására alkalmas 

módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton 

történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír 

alapon is benyújthatják a kérelmet.  

Az E-önkormányzat Portál felületéről az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és 

beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus 

bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban. 

 

iForm Nyomtatvány megnevezése    Ágazat  Ügytípus 

Kérelem adóigazolás, adóhatósági     Adóügy   Általános 

adónyomtatványok 

bizonyítvány kiadására  

Az E-önkormányzat Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap érhető el. 

 

Ügyintézés határideje és díja: 

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat 

napon belül kell teljesíteni. 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a határidő 

utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő 

munkanapon jár le. 

Az adóhatósági igazolás kiállítása az illetékekről szóló törvényben foglaltak alapján 

illetékmentes. 

 

Ügyintézés helye, ügyintéző, elérhetősége és rendje: 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. földszint 3-as számú iroda 

Nagy Edina  - adóügyi ügyintéző  

Tel.szám. 06 54 531 000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

Javasoljuk az ügyintézővel előzetesen időpontot egyeztetni. 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

Ha az adózó valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amely az adóhatóság nyilvántartásában 

nem szerepel, az adóhatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja. 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények: 

Adóigazolás iránti kérelem (letölthető nyomtatványok között) 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511

