vonalkód helye

IGAZOL
Összevont nyomtatvány
az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez
Nemzeti Adóés Vámhivatal

Papír alapon is benyújtható az alsó fokú állami adóhatósághoz - 1 példányban

Hivatal tölti ki!

Beérkezés:

Az ügyintéző kódja:
év

hó

nap

év

hó

nap

aláírás

A személyesen megjelenő kérelmet benyújtó személy személyazonosságát a megfelelő igazolvány alapján megvizsgáltam.

helység
A.

Az átvevő adóhatóság kódja:

Postára adás:

év

hó

aláírás

nap

KÉRELEM ADATAI:

(A / E / J / I

1. Az igazolás típusa

- adóigazolás / együttes adóigazolás / jövedelemigazolás / illetőségigazolás)

(U / M / V / F / T - új kérelem / módosítás / visszavonás / fellebbezés / hiánypótlás teljesítése)

2. A kérelem jellege:

3. Előzmény vonalkódja (módosítás / visszavonás / fellebbezés / hiánypótlás teljesítése
esetén kötelező megadni)

(E / P / S - elektronikus úton / postai úton / személyesen)

4. A kérelem benyújtás módja:

B.

ADÓZÓ ADATAI:

1. Adószám:

adóazonosító jel:

2. Név / megnevezés:
irányítószám

3. Lakcím / székhely címe:
közterület
neve

C.

város / község
közterület
jellege

hsz.

ép.

KÉRELMET BENYÚJTÓ (KÉRELMEZŐ) ADATAI:

1. Kérelmező:

(A / K / L / M / P / H

lépcsőház

emelet

ajtó

Állandó meghatalmazás nyilvántartási száma:

- adózó / képviselő / állandó meghatalmazott
/ meghatalmazott / pénzügyi képviselő
/ közigazgatási hatóság)

2. A kérelmező képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott, pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság:
2.1. adószáma:

adóazonosító jele:

2.2. neve / megnevezése:
Kérelmező
3. levelezési
címe:

külföldi
cím

város
község

ország

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lépcsőház

emelet

4. Kérelmező telefonszáma:

D.

AZ IGAZOLÁS, HATÁROZAT, VÉGZÉS KIADÁSÁNAK MÓDJA:

(illetőségigazolás esetén nem választható)

1. Elektronikus úton:
2. Postai úton:

Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

2.1. Adózó székhelyére/lakcímre:
2.3. Felhasználó részére:
3. Személyes átvétel:

2.2. Meghatalmazott ill. közigazgatási hatóság címére:

Kérem, töltse ki a nyilatkozatot is!
Kérem, válassza ki az átvétel helyét:

Ügyfél nyilatkozata a személyes átvételről:
………… példányt átvettem.
………………………………………..

átvevő neve:
Aláírása...................................................................

Az átvevő személyazonosságát igazoló okmány száma:...................................................................

ajtó

UK13 lap - Kérelem jövedelemigazolás kiadásához
Adózó neve / megnevezése:
Adózó adószáma:

adóazonosító jele:

E. JÖVEDELEMIGAZOLÁS ADATAI:
1. Melyik évről kéri a jövedelemigazolást:
Az igazolás kiadását jogcím feltüntetése nélkül kérem:
2. Válasszon egyet az alábbi csoportokban megadott jövedelemigazolás célok közül:
pénzintézeti felhasználás

támogatás, segély

külföldiek tartózkodása Magyarországon

oktatás

bíróság

egyéb eljárás

Egyéb jogcím, szövegesen:
3. Kérem adja meg, hogy az igazolás alapjául szolgáló jövedelem elszámolása
önadózással történt (53-as bevallás, adónyilatkozat)
a munkáltatót bízta meg a jövedelemadó bevallás elkészítésével (M29-es adatszolgáltatás)
a bevallás elkészítése adóhatósági közreműködés mellett folyamatban van,
egyéb elszámolás:
adóköteles jövedelemmel nem rendelkeztem.
4. Jövedelemigazolás címzettjének kódja (A / F / H - adózó (képviselő, meghatalmazott), jövedelemigazolást felhasználó szerv(ezet),
közigazgatási hatóság), példányszáma(i) és azon szervezet(ek) megnevezése(i) mely(ek) eljárásához a jövedelemigazolást benyújtja:
4.1.

példányszám:

megnevezés:

4.2.

példányszám:

megnevezés:

4.3.

példányszám:

megnevezés:

4.4.

példányszám:

megnevezés:

Amennyiben még további szervezet(ek) eljárásához kívánja a jövedelemigazolást benyújtani, azok megnevezését, címzett kódját
és a kért példány(ok) számát a pótlapo(ko)n adhatja meg. Kívánja megnyitni a pótlapot?

F. MEGJEGYZÉS:

G. PÓTLAP(OK), NYILATKOZAT(OK), MELLÉKLET(EK) száma:
1. Pótlap(ok) száma:

2. Nyilatkozat(ok) száma:

3. Melléklet(ek) száma:

2 0 1
helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

