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Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

év

hónap

nap
az átvevő aláírása

Az adóhatóság azonosító száma:

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!
1. Meghatalmazó adatai:
az adózó neve* (cégneve):
város
község

címe* (lakóhelye, székhelye):
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó
város
község

levelezési címe*:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Magánszemély, egyéni vállalkozó magánszemély adózó esetén:
adóazonosító jele*:

születési helye, ideje*:

év

hó

nap

születési helye, ideje*:

év

hó

nap

adószáma*:
anyja születési családi- és utóneve*:
Nem magánszemély adózó esetén:
adószáma*:
Képviseletre jogosult neve* :
adóazonosító jele*:

2. Meghatalmazom:
az adózó neve* (cégneve):
város
község

címe* (lakóhelye, székhelye):
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó
város
község

levelezési címe*:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

2.1. Magánszemély adózó esetén:
adóazonosító jele*:

születési helye, ideje*:

év

hó

nap

születéskori neve*:
anyja születési családi- és utóneve*:
2.2. Nem magánszemély adózó esetén:
adószáma*:
A *-al jelölt részek kitöltése kötelező!

Képviseletre jogosult neve* :
2.2.1. nagykorú tagot, foglalkoztatottat (jogi személy és egyéb szervezet meghatalmazó esetén)
2.2.2. kamarai jogtanácsost
2.2.3. ügyvédet
2.2.4. ügyvédi irodát
2.2.5. európai közösségi jogászt
2.2.6. adószakértőt, okleveles adószakértőt, adótanácsadót, könyvvizsgálót, könyvelőt
2.2.7. számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaságon, illetőleg egyéb szervezeten
keresztül annak képviselőjét, foglalkoztatottját, tagját;

Kérjük fordítson!









azonosító adatok*:
név:
születéskori neve:
adóazonosító jele:

születési helye, ideje:

év

hó

nap

anyja születési családi- és utóneve:
2.2.8. bizonyítvány/igazolvány típusa:

száma:

3. hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál*



3.1.az alábbi ügy(ek)ben teljes körűen helyettem eljárjon, aláírjon: (eseti meghatalmazás):


3.2. a felsorolt valamennyi ügycsoportban teljes körűen helyettem eljárjon, aláírjon (állandó meghatalmazás):
[adatszolgáltatások teljesítése; adófolyószámla egyeztetés; adóigazolás kérése; átvezetési kérelmek teljesítése; bevallás
másolat készítése; ellenőrzési eljárás; hatósági eljárás; iratbetekintés; adófolyószámla kérése; adómérséklési eljárás, fizetési
könnyítésre irányuló kérelmek előterjesztése; bejelentések, bevallások, adatbejelentések teljesítése; jogorvoslati eljárás;
végrehajtási eljárás.]
Az állandó meghatalmazás az Adóügyi Osztály hatáskörébe tartozó valamennyi adónemre kiterjed!
4. A meghatalmazás érvényes*:

Kelt

,

év

év

hó

hó



napjáig, illetve visszavonásig/felmondásig

nap

adózó/meghatalmazó aláírása

meghatalmazott aláírása

5. Tanuk:
5.1. Tanú neve*:
város
község

címe* (lakóhelye):
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Szem.ig.szám*:
5.2. Tanú neve*:
város
község

címe* (lakóhelye):
közterület
neve

A *-al jelölt részek kitöltése kötelező!

Szem.ig.szám*:

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

