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K É R E L E M 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti 
illetékmentességet megállapító határozat kiadása iránt 

 
 
Kérelmező neve:……………………………………………………………...…………………  
 
Székhelye:………………………………………………………………………………………  
 
Adószáma:………………………………………….………...………………………………...  
 
Képviselő neve:…………………………………………………………………………………  
 
Képviselő lakóhelye (székhelye):……………………………………………………………… 
 
Képviselő adóazonosító száma:………………………………………………………………… 
 
 
 A kérelemmel egyidejűleg kijelentem, hogy gépjármű-forgalmazóként szereztem meg a 
gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát,  és * 
□ a) amennyiben az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtt  kerül sor a 

nyilatkozattételre: nyilatkozom, hogy előző adóévi nettó árbevételem előreláthatólag úgy 
oszlik meg, hogy legalább 50%-ban a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának értékesítéséből fog 
származni. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az 
adóév hatodik hónapjának 15. napjáig köteles vagyok bejelenteni az állami adóhatóságnak, 
amely a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten terhemre pótlólag előírja. Ha az állami 
adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy valótlan nyilatkozatot tettem, a 
valótlan nyilatkozat alapján a meg nem fizetett illeték kétszeresét terhemre pótlólag előírja.  

 
    □ b) amennyiben az adóév hatodik hónapjának 1. napját követően kerül sor a 
nyilatkozattételre: nyilatkozom, hogy előző adóévi nettó árbevételem legalább 50%-ban a 
gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának értékesítéséből származott.  
Tudomásul veszem, hogy ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, 
hogy valótlan nyilatkozatot tettem, a valótlan nyilatkozat alapján a meg nem fizetett illeték 
kétszeresét terhemre pótlólag előírja. 
 
□ Gépjármű-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozóként nyilatkozom, 

hogy nettó árbevételem legalább 50%-a gépjármű-forgalmazásból fog származni. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti vállalásom nem teljesül, köteles vagyok 
bejelenteni az állami adóhatóságnak a vállalás meghiúsulásának tényét az adóévet követő 
hatodik hónap 15. napjáig. Az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett 
illetéket terhemre 50%-kal növelten megállapítja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés 
keretében állapítja meg, hogy a vállalásom nem teljesült, a nyilatkozatom alapján a meg nem 
fizetett illeték kétszeresét terhemre pótlólag előírja.* 



AJÁNLOTT, ALKALMAZÁSA NEM KÖTELEZŐ! 
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□  Alulírott mint meghatalmazott képviselő járok el és eseti meghatalmazás esetén 
meghatalmazásomat egyidejűleg csatolom.* 
 
 
………………………., 20…………….  

 
 
………………..….……………………………..  
Adózó (törvényes képviselő), meghatalmazott, 
adóhatósághoz bejelentett állandó 
meghatalmazott aláírása  
(állandó meghatalmazott esetében a 
meghatalmazás nyilvántartási számának 
feltüntetése) 


