MEGHATALMAZÁS
önkormányzati adóügyek elektronikusan
történő intézéséhez

IPOLYSZÖG

I.

Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal
Adócsoport
2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 12.
Tel.: 35/505-900, Fax: 35/300-782

A bejelentést géppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel
kérjük kitölteni!

Beadás dátuma, átvevő aláírása:

Iktatószám:

Ügyintéző:

BEJELENTÉS

I.1. A Meghatalmazás beadásának oka: 1. bejelentés 2. adatmódosítás 3. visszavonás *
(* A megfelelő számot írja a négyzetbe!)

I.2. A meghatalmazás keletkezésének/módosításának időpontja: 20___. év _____________ hó ____ nap
II. MEGHATALMAZÓ ADATAI
II.1. Név: ___________________________________________________________________________
II.1.1. Egyéni vállalkozó/magánszemély esetén:
Születési hely, idő: __________________________________________,
Anyja neve: ____________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ________________________________________

–

II.2. Vállalkozás adószáma:

–

II.3. Lakhely /Székhely címe: _________ ____________________________________ ______________
irányító szám

helység

közterület (út, utca, stb.)

házsz., em.

II.4. Törvényes képviseletre jogosult/ak neve: _______________________________________________
Kitöltő neve, telefonszáma:

___________________________________________________

III. MEGHATALMAZOTT /TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI (megfelelő aláhúzandó)
III.1. Név: ___________________________________________________________________________
III.2. Születési név: __________________________________________________________________
III.3. Születési helye, ideje: _______________________________,
III.4. Anyja neve: _____________________________________________________________
III.5. Adóazonosító jele:
III.6. Állandó lakóhelye:_________________________________________________________________
III.7. Ügyfélkapus e-mail címe: __________________________________________________________
III.8. Képviseletre jogosultsága: ügyvéd; ügyvédi iroda; európai közösségi jogász; könyvelő;

könyvvizsgáló; adószakértő; okleveles adószakértő; számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy
adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti
képviselője, foglalkoztatottja, tagja; nagykorú személy (természetes személy esetén); vezető
tisztségviselő, cégvezető
(* A megfelelőt aláhúzással jelölje!)
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III.9. Ügyvédi iroda, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb
szervezet neve: (ha a meghatalmazott ügyvédi iroda, gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet tagja, alkalmazottja)
__________________________________________________________________________________
III.10. Az III. 9. pont szerinti szervezet címe:
_____________ ____________________________ __________ _______________
irányító szám

helység

közterület (út, utca, stb.)

házsz., em.

telefonszám

IV. MEGHATALMAZÁS FAJTÁJA:
IV.1. Állandó meghatalmazás

IV.2. Eseti meghatalmazás

V. MEGHATALMAZOTT/VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ HATÁSKÖRE:
V.1. Teljeskörű
V.2. Csak meghatározott adóügy, cselekmények ellátására
(A megfelelőt az alábbi négyzetben jelölje!)

-

elektronikus adóügy indítása, ügykövetés

-

folyószámla lekérdezése,

-

NAV-on keresztül benyújtott bevallások

Meghatalmazó/k tudomásul veszi/k, hogyha a meghatalmazás időközben visszavonásra kerül, ennek tényét haladéktalanul
be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. A meghatalmazás folytán fennálló képviseleti jog megszűnése az
adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos.
Meghatalmazott kijelenti, hogy a meghatalmazást elfogadja.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
…………………………………………………. 20____ év ___________ hó ___. nap
_____________________________

_______________________________

meghatalmazó(k) aláírása

meghatalmazott aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
(név)

(név)

(lakcím)

(lakcím)

(aláírás)

(aláírás)

Postai úton, vagy személyesen kérjük beküldeni!
Társas vállalkozás, egyéb jogi személy esetén az aláírási címpéldány másolatának csatolása kötelező!
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Tájékoztató helyi adóügyek elektronikus ügyintézéshez
szükséges meghatalmazásról
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (továbbiakban: Eüsz tv.) 9. § (1) bekezdése az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-től nem
lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi
jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára.
Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében:
a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az
erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb
állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői
iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével
összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján
a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a
köztestület, valamint az alapítvány.

Mindezek alapján a fenti adózók csak és kizárólag elektronikus úton intézhetik
adóügyeiket!
Az Eüsz tv. értelmében nem köteles elektronikus ügyintézésre
- a természetes személy,
-

a lakásszövetkezet,
az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány,
a 600 eFt éves árbevételt meghaladó - Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő- mezőgazdasági őstermelő,
az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban az SZJA törvény szerinti egyéni vállalkozónak
minősülő személy (közjegyző, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató
állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) így ezen adózók nem kötelesek
elektronikus ügyintézésre.
Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az
önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Amennyiben az adóhatóság előtt az adózó nem kíván személyesen eljárni, úgy őt a törvényes képviselő, illetve
általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is képviselheti.
Elektronikus úton beküldött adóiratot a Ipolyszög Község Adóhatósága csak akkor fogad be,
amennyiben a beküldő (meghatalmazottként, illetve gazdálkodó szervezet törvényes
képviselőjeként) rendelkezik érvényes meghatalmazással az Adóhatóság felé!
Amennyiben meghatalmazottként/törvényes képviselőként szeretne adózási adatokat
megtekinteni, illetve elektronikus úton (Önkormányzati Hivatali portál, ÁNYK) nyomtatványt
benyújtani, a mellékelt meghatalmazás kitöltése és beküldése szükséges postai úton vagy
személyesen az önkormányzati adóhatósághoz.
Ha az adózó saját nevében jár el, akkor a meghatalmazás beküldése nem szükséges!
Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a
Meghatalmazás mellé kérjük megküldeni az aláírási címpéldány másolatát is!
A meghatalmazást kitöltve, papír alapon a kézhezvételtől számított 8 napon belül postai úton
vagy személyesen visszaküldeni szíveskedjenek!
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TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a
polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus
ügyintézés lehetőségét.
Az elektronikus ügyintézés helyszíne, az Önkormányzati Hivatali Portál, amelyet az elektronikus
ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e
lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek) a https://ohp.asp.lgov.hu webcímen
érhetnek el.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így az adózónak/meghatalmazottnak
rendelkeznie
kell
ügyfélkapus
regisztrációval
(a
regisztrációról
bővebb
információ
a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).
Felhívjuk figyelmüket, hogy
•

a gazdasági társaság az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési
rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció
(https://cegkapu.gov.hu )

Az Önkormányzati Hivatali Portálon IPOLYSZÖG település nevének kiválasztása után megtalálhatják az adóügyek
elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).

A 2016-2018. évi helyi iparűzési adóbevallások és a 2017. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás a NAV
ÁNYK felületén is beküldhető.

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
Tel.: 35/505-931; 35/505-918
Hivatali kapu címe:
• hivatal rövid neve: Ipolyszög Község Önkormányzata (IPOLYSZADO)
•

KRID azonosító: 247745111

Balassagyarmat, 2018. május 8.

Dr. Varga Andrea sk.
jegyző

