
LŐRINCI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

JEGYZŐ 

 
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26. 

TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464 

         VILLÁMPOSTA: jegyzo@lorinci.hu 

 

Nyomtatvány az önkormányzati adóhatóság előtti képviselet ellátására adott 
állandó meghatalmazás bejelentéséhez 

Benyújtandó Lőrinci Város önkormányzati adóhatósághoz 1 példányban 
 

Magánszemély, egyéni vállalkozó magánszemély meghatalmazó adatai 

adózó neve: _________________________________________________________________________________ 

adóazonosító jele:  

adószáma: - -

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

levelezési cím:  ____________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó adatai 

adózó neve: _________________________________________________________________________________ 

adószáma: - -

belföldön nem letelepedett adóalany külföldi adószáma/technikai azonosító száma: 

 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

törvényes képviselő neve: ______________________________________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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Meghatalmazott adatai 

természetes személy meghatalmazott neve: __________________________________________________ 

adóazonosító jele:  

adószáma: - -

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

levelezési cím:  ____________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

meghatalmazott státusza: 

____________________________________________________________________________________________ 

igazolvány típusa: _____________________________ igazolvány száma: ________________________________ 

nyilvántartási/ regisztrációs szám: ________________________________ 

társaság/szervezet meghatalmazott neve: ____________________________________________________ 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

adószáma: - -
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Az állandó meghatalmazás érvényességének időpontja: 

az állandó meghatalmazás önkormányzati adóhatósághoz történő beérkezésétől, vagy    -tól 

 

Az adózótól kapott, az önkormányzati adóhatóságnál az alábbi adóügyek intézésére feljogosító 

állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése: 

valamennyi ügycsoportra vonatkozóan 

2. az alábbi ügycsoport(ok)ban: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Az állandó meghatalmazás érvényességének vége: 

visszavonásig/felmondásig vagy év hó napig 

 

kötetlen formában megírt állandó felhatalmazást mellékelem 

 vagy

a nyomtatvány pótlapjaként szereplő állandó meghatalmazást mellékelem 

 

Kelt: ______________________________,  év hó nap 

 

 

   _______________________________________ 

    meghatalmazó(k), megbízó(k) neve/ 
    meghatalmazott, megbízott neve 

    nyomtatott betűkkel 
 

 P.H.   

 

 

   _______________________________________ 

    meghatalmazó(k), megbízó(k) aláírása/ 
    meghatalmazott, megbízott aláírása 
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EGYÜTTES JÓVÁHAGYÁSI (ALÁÍRÁSI) JOG ESETÉN TOVÁBBI JÓVÁHAGYÓ(K) ADATAI: 
 

 

az első együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve: ________________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

 

a második együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve: _____________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó



LŐRINCI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

JEGYZŐ 

 
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26. 

TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464 

         VILLÁMPOSTA: jegyzo@lorinci.hu 

Pótlap 

Állandó meghatalmazási nyomtatvány az önkormányzati adóhatóság előtti 
képviselet ellátására 

 

Magánszemély, egyéni vállalkozó magánszemély meghatalmazó 

Alulírott 

adózó neve: _________________________________________________________________________________ 

adóazonosító jele:  

adószáma: - -

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

levelezési cím:  ____________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó 

Alulírott 

adózó neve: _________________________________________________________________________________ 

adószáma: - -

belföldön nem letelepedett adóalany külföldi adószáma/technikai azonosító száma: 

 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

törvényes képviselő neve: ______________________________________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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Meghatalmazom 

természetes személy neve: __________________________________________________________________ 

adóazonosító jele:  

adószáma: - -

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

levelezési cím:  ____________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

meghatalmazott státusza: 

____________________________________________________________________________________________ 

igazolvány típusa: _____________________________ igazolvány száma: ________________________________ 

nyilvántartási/ regisztrációs szám: ________________________________ 

társaság/szervezet neve: ____________________________________________________________________ 

székhely/telephely:  ________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

adószáma: - -
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hogy Lőrinci Város önkormányzati adóhatóságánál képviseletemben az alábbi ügy(ek)ben 

az állandó meghatalmazás önkormányzati adóhatósághoz történő beérkezésétől, vagy    -tól 

 

valamennyi ügycsoportra vonatkozóan 

2. az alábbi ügycsoport(ok)ban: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

visszavonásig/felmondásig vagy év hó napig 

helyettem eljárjon. 

 

 

Kelt: ______________________________,  év hó nap  

 

   P.H. 

 

 

Tanú neve: ____________________________________ ____________________________________ 

    meghatalmazó(k), megbízó(k) neve 
lakcíme:___________________________________  nyomtatott betűkkel 

 

 

aláírása: ___________________________________ ____________________________________ 

    meghatalmazó(k), megbízó(k) aláírása 

    

 

    

Tanú neve: ____________________________________ ____________________________________ 

    meghatalmazott, megbízott neve 
lakcíme:___________________________________  nyomtatott betűkkel 
    

 

aláírása: ___________________________________ ____________________________________ 

    meghatalmazott, megbízott aláírása 
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EGYÜTTES JÓVÁHAGYÁSI (ALÁÍRÁSI) JOG ESETÉN TOVÁBBI JÓVÁHAGYÓ(K) ADATAI: 
 

 

az első együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve: ________________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

 

a második együttes jóváhagyó törvényes képviselő neve: _____________________________________________ 

törvényes képviselő adóazonosító jele: 

törvényes képviselő születési neve: _______________________________________________________________ 

születési helye, ideje: ______________________________________ város/község,  év  hó  nap 

anyja neve: __________________________________________________________________________________ 

illetősége:  belföldi  külföldi: ____________________________ ország 

állandó lakcím:  ___________________________________________________________ város/község 

_________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 


