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K É R E L E M ADÓ-ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ 

 
I. Adó- és értékbizonyítványt igénylő adatai: 
1. Neve: ……………………………………………………………………………………….. 
2. Születési neve: ……………………………………………………………………………… 
3. Születési helye: ………………………….. Ideje: ………  év …………… hó ……….. nap 
4. Anyja születési családi és utóneve:…………………………………………………………. 
5. Adóazonosító jele: …………………………… Adószáma: …………….. - ……… - …….  
6. Székhelye, lakóhelye: ………………………………………………………………………. 
…………………………………………... közterület ………………………. közterület jelleg  
……………. házszám ………….. épület ………….. lépcsőház ………….. emelet……. ajtó 
7. Levelezési címe: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………... közterület ………………………. közterület jelleg  
……………. házszám ………….. épület ………….. lépcsőház ………….. emelet……. ajtó 
8. Igénylő/ képviselő neve: …………………………….... Telefonszáma: …………………... 
  
II. Ingatlan adatai:   
1. Címe: ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………... közterület ………………………. közterület jelleg  
……………. házszám ………….. épület ………….. lépcsőház ………….. emelet……. ajtó 
2. Helyrajzi száma: …………/…………/………./………. 
3.Tulajdoni lap szerinti megnevezése: ………………………………………………………... 
 
III. Adó-és értékbizonyítvány célja, felhasználás helye*: (*A megfelelő rész aláhúzandó!) 
1. Hagyatéki eljárás 2. Hitelfelvétel 3. Bírósági eljárás 4. Gyámhatósági eljárás 5. 
Végrehajtási eljárás 6. Ajándékozási szerződés 7. Egyéb: ……………………………………. 
 
IV. Kiskorú vagy gondnokolt adatai: (Amennyiben az adó-és értékbizonyítvány kiállítását 
gyámhatósági ügyintézés céljából kéri, akkor a kiskorú, vagy gondnokolt, továbbá gyámhatóság adatait 
szíveskedjen közölni) 
1. Neve: ……………………………………………………………………………………….. 
2. Címe: ……………………………………………………………………………………….. 
3. Születési helye és ideje: …………………………………………………………………….. 
4. Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………… 
5. Eljáró gyámhatóság neve, címe: ……………………………………………………………. 
6. Eljáró gyámhatóság ügyszáma: …………………………………………………………….. 
 
A kérelemhez minden esetben csatolni kell az érintett ingatlanra vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap és az adás-vételi szerződés másolatát!  
 
Kelt: ………………………… helyiség ……… év………………………..hónap ……… nap 
 

………………………………………………… 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

mailto:ujszilvas@ujszilvas.hu


A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. §. (2) 
bekezdése alapján az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére a jegyzői hatáskörbe 
utalt ügyekben adó- és értékbizonyítványt állít ki. 
A kérelemben a kérelmező (gyámhatósági ügyintézésnél a kiskorú vagy gondnokolt 
személy) személyi adatait, az ingatlan helyrajzi számát, valamint az adó- és 
értékbizonyítvány kérésének célját meg kell jelölni! Az adó- és értékbizonyítvány 
kérelemhez csatolni kell annak az ingatlannak a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni 
lapjának, valamint az adás-vételi szerződésnek a másolatát, amelyről a bizonyítvány 
kiállítását kérik.  
 
Az eljárás jogi alapjai: 
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi. CLI. törvény 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §. és mellékletének XIX fejezete. 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása ügyfél kérelmére (illetékköteles), vagy hatóság 
megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi 
jogszabályi rendelkezések alapján: 
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. §. (1) bekezdése 
- a hagyatéki eljárásról szóló, 2010. évi XXXVIII. törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 
- NAV végrehajtási ügyekhez 

 
Benyújtás formája és módja: 
A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formájú űrlapon, 
elektronikus formában, valamint levélben, Újszilvás Község Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 2768 Újszilvás, Szent István utca 6. címre, illetve személyesen 
Újszilvás Község Önkormányzatának Adóhatóságánál. A benyújtás céljára szolgáló 
„Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához” űrlap megtalálható a polgármesteri hivatal 
honlapján, melynek elérhetősége:   
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/letoltesek/nyomtatvanyok/ado/ado-es-ertekbizonyitvany-
iranti-kerelem.doc  
 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő, Kedd, Szerda: 08:00 - 16:30, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 08:00 – 12:00 
Ebédidő: 12:00 – 12:30 
 
Az eljárás díja: 
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása a hagyatéki, gyámhivatali és a bírósági végrehajtási 
eljárásban illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) 
bekezdésében foglaltak alapján. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor az 
illeték mértéke: 4.000,- Ft/db, melyet csekken, vagy átutalási megbízással Újszilvás Község 
Önkormányzata Közigazgatási Hatósági Illeték beszedési számlára (10918001-00000069-
94890018) kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.  

http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/letoltesek/nyomtatvanyok/ado/ado-es-ertekbizonyitvany-iranti-kerelem.doc
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/letoltesek/nyomtatvanyok/ado/ado-es-ertekbizonyitvany-iranti-kerelem.doc
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