
 

 

Zamárdi Polgármesteri Hivatala Adóügyi és 
Pénzügyi Osztály 

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 

Telefon: 84/348-400, 348-711. Fax: 84/349-147. 

 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott: ____________________________  

Szül. hely:______________________________, __________.év _________.hó________.nap 

Anyja neve: __________________________________ Adóazonosító: __________________  

Lakcím: ___________________________________  

kérelmező, meghatalmazom 

___________________________________-t,  

Szül. hely:______________________________, __________.év _________.hó________.nap  

Anyja neve: _______________________________ Adóazonosító: _____________________  

Lakcím: ___________________________________  

, hogy Zamárdi Város Önormányzatának Adóhatóságánál _____________________________ 

adóügyemben helyettem eljárjon. 

Ez a meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Kelt, 

 

______________________________                                 _____________________________ 

 meghatalmazó aláírása meghatalmazott aláírása 

 

Tanúk: 

 

Név:___________________________            Név: ______________________________  

Lakcím: ________________________            Lakcím: ____________________________ 

Sz.ig.szám: _____________________            Sz.ig.szám: _________________________  

 

______________________________                               ______________________________ 

aláírás         aláírás 

 



 

 

 

 

Tájékoztató 

 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §. (1) bekezdése szerint magánszemélyt 

az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt - ha nem 

kíván személyesen eljárni - törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, 

ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, 

könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra 

jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos 

ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratban vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más 

nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az 

adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a képviseleti jogosultságát 

igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. 

 

7. §. (5) bekezdés szerint az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy 

megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás 

- a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti 

eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által 

rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást 

vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az 

adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás 

visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a 

képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. 

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz 

történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése 

napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell 

tekinteni. 

 


