
MEGHATALMAZÁS

A meghatalmazás módja, a 
meghatalmazás visszavonása Állandó meghatalmazás

Eseti meghatalmazás

A meghatalmazó személy adatai

 Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községLakcíme vagy levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

 város/községTelephelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.:190101

Családi (viselt) név:

Születési helye: , Születési ideje:   év            hó             nap

, Utónév:

Születési név: , Utónév: , Utónév:

Anyja családi neve: , Anyja utóneve:

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGHOZ

Meghatalmazás visszavonása

, Utónév:

 város/községSzékhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

Neve, megnevezése:

Adószáma: - -

 város/községSzékhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

A meghatalmazott személy adatai

 Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községLakcíme vagy levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

Családi (viselt) név:

Születési helye: , Születési ideje:   év            hó             nap

, Utónév:

Születési név: , Utónév: , Utónév:

Anyja családi neve: , Anyja utóneve:

, Utónév:

Képviselet jogcíme, tárgya:

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL   1181 BUDAPEST VÁROSHÁZ U. 16. 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA 
ADÓCSOPORT                                                                                                



Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.:190101

 Valamennyi eljárási cselekményre:A meghatalmazás tárgya:

Kelt:

helység év hó nap

(meghatalmazó aláírása)

Előttük, mint tanúk előtt

Név: Név:

Lakóhely (tartózkodási hely): Lakóhely (tartózkodási hely):

Aláírás: Aláírás:

A meghatalmazott szervezeti adatai

Neve, megnevezése:

Adószáma: - -

 város/községSzékhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

Elektronikus ügyintézésre kötelezett vállalkozó / vagy választó magánszemély


MEGHATALMAZÁS
A meghatalmazás módja, a
meghatalmazás visszavonása
I. Az adatbejelentés fajtája - mező kitöltése kötelező!
Bevallás fajtája 
A meghatalmazó személy adatai
A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.:190101
  év            hó             nap
A meghatalmazott személy adatai
  év            hó             nap
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KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA
ADÓCSOPORT                                                                                                
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.:190101
A meghatalmazás tárgya:
Kelt:
(meghatalmazó aláírása)
Előttük, mint tanúk előtt
Lakóhely (tartózkodási hely):
Lakóhely (tartózkodási hely):
A meghatalmazott szervezeti adatai
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