
 
 
 

FORMANYOMTATVÁNY »Garancialevél az adókötelezettség teljesítése, illetve megfizetése 

biztosítására« 

 

 

Bank – garantőr: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

A garancialevél kedvezményezettje: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

megbízása alapján. 

 

 

»GARANCIALEVÉL  

az …………………………….. számú adókötelezettség teljesítése, illetve megfizetése 

biztosítására« 

 

 

A GARANCIALEVÉL KIBOCSÁTÓJA – GARANTŐR ADATAI   

 

Adószám:  

A garantőr cégneve:   

Székhely:  

Irányítószám:  Telepü

lés: 

  

Tranzakciós számla,  

amelyet -nál/nél 

vezetnek: 

 

 

A GARANCIALEVÉL MEGBÍZÓJÁNAK – AZ ADÓKÖTELES SZEMÉLYNEK AZ ADATAI  

 

Adószám vagy más 

azonosítószám: 

 

Személyi név, illetve 

cégnév:  

 

Lakóhely, illetve 

székhely: 

 

Irányítószám:  Telepü

lés: 

  

 

 

Ez a garancialevél ……………………….EUR (betűvel leírva: ………………………………) összegben az 

Adóügyi eljárásról szóló törvény – ZDavP-2 (Hivatalos Közlöny, 13/11 sz. – egységes szerkezetű 

szöveg, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – AB hat., 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 
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91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 és 145/20 – AB hat.) 111. cikke harmadik bekezdése 

szerinti ………………számú,  ……………………..keltezésű határozat szerint az adóhatóság által 

követelt adókötelezettség teljesítése, illetve megfizetése biztosítására vonatkozik. 

 

A garancialevél lejárati dátuma, illetve beváltásának utolsó határideje:………………….  

 

Garantőrként ezzel a garancialevéllel visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy a 

kedvezményezettnek »az adóköteles személlyel szolidaritásban« a garancialevél összegéig bármilyen 

összeget megfizetünk, amikor a kedvezményezett megfelelő kifizetési kérelmet nyújt be a 

kedvezményezett nyilatkozatával együtt, amelyet vagy a fizetési kérelem szövege tartalmaz, vagy a 

fizetés kérelemhez van csatolva, vagy arra hivatkozó különálló aláírt dokumentumot, és amelyben 

szerepel, hogy a garancialevél megbízója nem teljesítette, illetve nem fizette meg lejárt 

adókötelezettségét. Bármilyen, ezzel a bankgaranciával kapcsolatos igényt a garancia lejárati napján 

vagy lejárati dátuma előtt kell megkapnunk a következő címen: ……………………………………… 

  

Az ezzel a garancialevéllel kapcsolatos vitákat az érdemben joghatósággal rendelkező ljubljanai bíróság 

bírálja el a szlovén jog alapján.  

 

Ha a garancialevelet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Felszólításra fizetést ígérő garanciák 

egységes szabályai szerint bocsátják ki, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2010. évi felülvizsgálata, 

758. sz., akkor fel kell tüntetni, hogy: »Erre a bankgaranciára a Felszólításra fizetést ígérő garanciák 

egységes szabályai vonatkoznak, a NKK által, a 758. szám alatt kiadott 2010. évi felülvizsgálat szerint.« 

 

 

 

 

……………………………                                                       ………………………………… 

(település és dátum)                                                                      (bélyegző és a meghatalmazott aláírása) 

 

 

 

 

 


