Nemzeti Adóés Vámhivatal

Vonalkód helye

Kérelem a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők
családi kedvezményének igénybevételéhez szükséges igazolás kiadására
2015. adóév vonatkozásában
Benyújtandó papír alapon az alsó fokú állami adóhatósághoz 1 példányban

A személyesen megjelenő adózó személyazonosságát a mai napon a ………………………………… számú
okmány alapján megvizsgáltam.
2 0 1

Kelt:
Ügyintéző TASZ, aláírás:

1. Adózó adatai:

Név:
Születési név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:

.

.

Anyja neve:
Lakcím:
Közös háztartásban élő élettársam/házastársam:

van

nincs

A családi kedvezmény megállapítása során figyelembe vett eltartottak

fő*

A csatolt pótlapok száma:

db

Az eljárás során keletkezett iratokat
személyesen veszem át, telefonszámom:
postai úton kérem megküldeni, levelezési címem:

2. Adózóval közös háztartásban élő házastársának/élettársának** adatai, hozzájáruló nyilatkozata:
Név:
Születési név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:

.

.

Anyja neve:
Lakcím:
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt házastársam/élettársam** az igazolás kiadása érdekében
szükséges, adótitoknak minősülő adataimat megismerje, az adataimat tartalmazó igazolás kiállítását kérje, az erről szóló
igazolást átvegye vagy saját részre megküldeni kérje.

Kelt:

2 0 1

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Lakcím:

Lakcím:

házastárs/élettárs** aláírása

* a kérelem 2. oldalán található eltartotti rovatok közül annyinak a kitöltése kötelező, ahány fő eltartottat e rovatban jelölt.
** a megfelelő rész aláhúzandó

Kérelem a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők családi
kedvezményének igénybevételéhez szükséges igazolás kiadására 2015. adóév vonatkozásában
01. lap
3. A családi kedvezmény megállapítása során figyelembe vett eltartottak adatai***
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:

.

.

.

.

.

.

.

.

Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kérem a jelen kérelemben megadott adatok alapján a
korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóságban részesülők családi kedvezményének
igénybevételéhez szükséges igazolás kiállítását .
Kelt:

2 0 1

adózó aláírása
Adózó nyilatkozata a személyes átvételről:
példányt átvettem.

átvevő neve (nyomtatott betűvel):

.

.

átvevő aláírása:

Az átvevő személyazonosságát igazoló okmány száma:
*** Az adóazonosító jel feltüntetése abban az esetben kötelező, ha az eltartott rendelkezik adóazonosító jellel.

Kérelem a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők családi
kedvezményének igénybevételéhez szükséges igazolás kiadására 2015. adóév vonatkozásában
PÓTLAP
A családi kedvezmény megállapítása során figyelembe vett eltartottak adatai
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Adóazonosító jel:
Szül. idő, hely:
Anyja neve:
Lakcím:
Kelt:

2 0 1

adózó aláírása

