
 

 

ADÓIGAZOLÁS KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 

 

Rövid leírás: 

 

Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági 

bizonyítványt ad ki. 

 

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

kiadása iránti kérelemben megjelölt napon   

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását 

vagy annak hiányát, 

b) 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, és 

c) a végrehajtásra vagy a 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. 

 

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

szerepel, az adóhatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja. 

 

Eljárás: 

 

Az igazolás kiadása kérelemre indul. 

 

A kérelem benyújtható: 

- személyesen: az igazolás azonnal kiadásra kerül, 

- postai úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 6 nap, 

- elektronikus úton: ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 6 nap. 

 

Törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni 

vállalkozót is), valamint az ügyfél jogi képviselője. 

 

Az eljárás illetéke: 

 

Az adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes. 

 

Az adóigazolás kiadásához szükséges dokumentumok: 

 

a.) Természetes személy esetén: 

- kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, azonosító adatait, a kérelem kiadásának célját 

és a kért igazolás darabszámát, 

-  

- képviselő által benyújtott kérelem esetén meghatalmazás. 

 

b.) Nem természetes személy esetén: 

- kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, az igazolás kiadásának 

célját, 

- képviselő által benyújtott kérelem esetén meghatalmazás. 

 

Jogszabály: 

 



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL - ADÓIRODA 

2 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 

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

Nyomtatvány: 

 

(adóigazolás) 

 

Ügyintézést végző szervezeti egység: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Adóiroda 

Végrehajtási Csoport 

1093 Budapest, Bakáts utca 8. 

telefon: +36-1/215-1077/425, 423, 426 

e-mail: adoiroda@ferencvaros.hu 

https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/01/BP09ADO_kerelem_adoigazolas.pdf
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