
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:
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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:
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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
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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
..\..\1.JPG
..\..\2.JPG
..\..\3.JPG
Budapest Főváros XVIII. kerületPestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY
Adó Osztály
1184 Bp., Üllői út 400.      :1675 Bp. Pf. 49.       : 296-1300      : www.bp18.h
..\..\cimer.JPG
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
8.0.1291.1.339988.308172
ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGHOZ
	: 
	a10: 
	a11: 
	a12: 
	a13: 
	a8: 
	a7: 
	a9_1: 
	a9_2: 
	a9_3: 
	a9_4: 
	a9_5: 
	a9_6: 
	a9_7: 
	a22th: 
	a21th: 
	a23_1th: 
	a23_2th: 
	a23_3th: 
	a23_4th: 
	a23_5th: 
	a23_6th: 
	a23_7th: 
	a1: 
	a2: 
	a3: 
	a4: 
	a5: 
	a1u: 
	a1sz: 
	a1szu: 
	a1szut: 
	a6: 
	a6u: 
	CheckBox5: 0
	a1ut: 
	a22: 
	a21: 
	a23_1: 
	a23_2: 
	a23_3: 
	a23_4: 
	a23_5: 
	a23_6: 
	a23_7: 
	a1jsz: 
	a10jsz: 
	a11jsz: 
	a12jsz: 
	a22jsz: 
	a21jsz: 
	a23_1jsz: 
	a23_2jsz: 
	a23_3jsz: 
	a10mt: 
	a11mt: 
	a12mt: 
	a13mt: 
	a8mt: 
	a7mt: 
	a9_1mt: 
	a9_2mt: 
	a9_3mt: 
	a9_4mt: 
	a9_5mt: 
	a9_6mt: 
	a9_7mt: 
	a1mt: 
	a2mt: 
	a3mt: 
	a4mt: 
	a5mt: 
	a1umt: 
	a1szmt: 
	a1szumt: 
	a1szutmt: 
	a6mt: 
	a6umt: 
	a1utmt: 
	a15mt: 
	b23: 0
	TextField1: 
	d1: 
	d2: 2020.00000000
	d3: 12.00000000
	d4: 17.00000000
	aláírás: 
	Button1: 
	PrintButton1: 
	a1t1: 
	a1t2: 
	a22t1: 
	a21t1: 
	a22t2: 
	a21t2: 
	aláírást1: 
	aláírást2: 
	a1jszmt: 
	a10jszmt: 
	a11jszmt: 
	a12jszmt: 
	a22jszmt: 
	a21jszmt: 
	a23_1jszmt: 
	a23_2jszmt: 
	a23_3jszmt: 
	a23_4mt: 
	a23_5mt: 
	a23_6mt: 
	a23_7mt: 
	CheckBox6: 0



