Ügytípus: Általános adóigazolás kérelme
2016.01.01.-től nemleges adóigazolás kiállítására az önkormányzati adóhatóságnak nincs
jogszabályi lehetősége, annak kiállítására legyenek szívesek fordulni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Megyei Igazgatóságához!
Eljáró belső szervezeti egység: Kunhegyes Város Önkormányzata – Gazdasági Osztály – Adócsoport
Igazolás adatai: Kunhegyes Város önkormányzati adóhatóságának adó- és köztartozás kötelezettségei
Vonatkozó jogszabályok:
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiban: Art.);
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiban: Ket.);
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiban: Itv.).
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok:
 kérelem általános adóigazolás kiállításához az Art. 85/A. § (1)-(4) bekezdései alapján,
 képviseleti jogosultságot igazoló irat (Pl.: adókártya) / bélyegző.
Alapvető eljárási szabályok: Az eljárás az ügyfél által kérelemmel indul.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Történhet személyesen az Adócsoportnál ügyfélfogadási időben, vagy postai úton Kunhegyes Város
Jegyzőjének címezve (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.).
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
08:00 – 12:00-ig
kedd:
szerda:
péntek:

08:00 – 12:00-ig
08.00 – 12.00-ig, 12.30 – 16.00-ig
08.00 – 12.00-ig

A kérhető igazolás elnevezése és tartalma az Art. 85/A. § (1)-(4) bekezdése alapján 2016.01.01.-től :
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 behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség
elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság vagy a vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés
a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési
kötelezettségét teljesítette,
d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.
Befizetés módja: Az Art.-ban meghatározott általános adóigazolás illetékmentes az Itv. Mellékletének XXI. alcíme 4. pontja alapján.

Az ügymenetre vonatkozó általános tájékoztatás: Az ügyfél számára kedvező tartalmú
igazolást csak az esetben állítható ki, ha a fentiek szerint az Art.-ban meghatározott feltételeket
teljes egészében teljesítette az igazolás keltének napjáig.

