K07
Vonalkód helye:

KÉRELEM
a társasági adó általános szabályai szerinti adózás igazolása tárgyában
A kérelmező:
megnevezése: ………………………………………………………………………..……….……...……………
………………………………….…………………………………………………………………..

- -

adószáma:

székhely címe:
………..…………..…………...…….…..…...……....…...…..……... város/község
……….………....….….….. közterület neve …………… közterület jellege .… hsz. …. ép. …. lh. .… em. …. ajtó
Az igazolást a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK Tanácsi
irányelv 4(2)(b) cikke alapján arról kérem, hogy a vállalkozás közvetlen adózás tekintetében
Magyarországon illetékes és a nyeresége Magyarországon adózik a társasági adózás általános szabályai
szerint.
Az igazolást magyar és angol nyelven kérem.
Hány példányban kéri az igazolást?
Milyen formában kéri az igazolást?

[postai úton (1) vagy személyes átvétel (2)]

Törvényes képviselő / meghatalmazott neve: …….....…………………...…….……………...………….……
Meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik?

[igen: (I), nem: (N)]

Kérelmező / törvényes képviselő / meghatalmazott telefonszáma:

/

………....…..…….………………..…..…...…....…....…...……...……... város/község
Levelezési cím:
………………….….…..…..….. közterület neve …………… közterület jellege .… hsz. …. ép. …. lh. .… em. …. ajtó
………………..……., 20

Melléklet:

. év

. hó

. nap

db
……..…………….……..…………..……………….………..

kérelmező,* képviselő, * meghatalmazott* aláírása, neve
A kérelmet átvettem:

. év

. hó

. nap, aláírás: …..….….……...… azonosító:

A mai napon átvettem
példány igazolást:
. év
. hó
. nap, aláírás: …….….……...….
*
*
*
A személyesen megjelenő kérelmező / meghatalmazott / képviselő személyazonosságát a megfelelő igazolvány
alapján megvizsgáltam:

. év

(* a megfelelő részt kérjük aláhúzni)

. hó

. nap, aláírás: …...... azonosító:

TÁJÉKOZTATÓ
a társasági adó általános szabályai szerinti adózás igazolása iránti K07 kérelem kitöltéséhez
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK Tanácsi irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) alapján az igazolást az állami adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában
szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az
adózó az igazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti.
Az Irányelv rendelkezései alapján az állami adóhatóság az igazolást magyar és angol nyelven állítja ki. Az
adóhatóság az igazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a
nyomtatványhoz csatolja annak hiteles magyar nyelvű fordítását. Nem kell magyar nyelvű fordítás akkor, ha a
nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a két-, illetőleg többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is
tartalmaz.
Az igazolás kiadásának határideje az Irányelv rendelkezései szerint két hónap.
Az igazolás példányainak számát arab számmal kérjük jelölni.
Kérjük a megfelelő kód megadását, hogy az igazolás kiadását postai úton (1) vagy személyes átvétellel (2) kéri.
Minden esetben kérjük megadni a levelezési címet, ha postai úton kéri, a telefonszámot pedig akkor, ha személyes
átvétellel kéri az igazolás kiadását.
Amennyiben az igazolás kiadás ügyében a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell az eseti
meghatalmazást, vagy meg kell jelölni az erre szolgáló rovatban, hogy a meghatalmazott állandó meghatalmazással
rendelkezik, vagy más módon igazolni kell a képviseletet, illetve a kérelem átvételéhez kérjük megadni a képviselő
vagy a meghatalmazott nevét.
Az igazolás kiadása illetékmentes.

