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Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról
A Tiszaújváros Város Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: önkormányzati
adóhatóság) hatáskörébe tartozó adóügyek (helyi adók, gépjárműadó) valamennyi
adózó számára elektronikus úton intézhetővé váltak.
A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.
Az Eüsztv. értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus
kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt.
Ide tartoznak többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű
vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek,
a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, az egyesületek,
a köztestületek, valamint az alapítványok.
A fentiek alapján a gazdálkodó szervezetek az adóügyek elektronikus intézésére
kizárólag saját cégkapujukat vagy a meghatalmazott elektronikus elérhetőségét
(cégkapu, KÜNY tárhely) használhatják, ami alkalmazható az önkormányzati
adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások, bejelentések, kérelmek
beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. Az önkormányzati adóhatóság
küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi meg az érintettek (meghatalmazottak)
számára.
Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől
szintén elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az
önkormányzati adóhatóságok előtt.
Az egyéni vállalkozók kizárólag - a már korábban az állami adóhatóságnál is
alkalmazott - ügyfélkapu szolgáltatással (új elnevezése: KÜNY regisztrációhoz
kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a
cégkapu regisztrációs kötelezettség ezt az adózói kört nem érinti. Az önkormányzati
adóhatóság küldeményeit az ügyfélkapun (KÜNY tárhely) keresztül küldi meg az
érintett egyéni vállalkozók részére.
A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal kapcsolatos ügyekben
kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson,
megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

A fentiek alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók a helyi iparűzési
adóval, az idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás
bejelentési,
építményadóban,
illetve
gépjárműadóban
az
adatbejelentési
kötelezettségüket, valamint a túlfizetésekre vonatkozó átvezetési és kiutalási kérelműket
elektronikusan az ELÜGY Portálon, - önkormányzati hivatali portálon (OHP)
https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap
teljesíthetik.
A
fentieken
túlmenően
a
formanyomtatványhoz nem kötött kérelmek, illetve a korábbi elmaradt kötelezettségekhez
kapcsolódó hiánypótlások E-Papír formájában - https://epapir.gov.hu/ portálon keresztül - is
benyújthatóak.
A korábbi évekhez hasonlóan - állandó jellegű helyi iparűzési adó esetében - továbbra is
lehetőség van az adóbevallás (HIPA) - ideértve az adóbevallás kijavítását és önellenőrzését is
- és az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás (HIPAEK) állami adóhatóságon keresztüli az általános nyomtatványkitöltő program (Ányk) használatával - elektronikus úton
történő benyújtására is.
Az elmúlt időszak adóügyeinek intézése során azt tapasztaltuk, hogy az egyéni vállalkozók
többsége, illetve számos gazdálkodó szerv képviseletére jogosult (önálló vagy együttes)
képviselője, képviselőjének meghatalmazottja egyáltalán nem nézi meg elektronikus
levelezését és tárhelyeit (cégkapu, KÜNY tárhely), bár erről - több alkalommal is - emailen értesítést, tájékoztatást kapnak. Amennyiben az adózó a második értesítést
követően rendelkezésre álló ötödik munkanapon belül sem vette át küldeményeit (pl.:
határozat, végzés, hiánypótlásra történő felhívás, hatósági igazolás, tájékoztatás, folyószámla
egyenleg stb.), akkor ún. „Meghiúsulási Igazolás" érkezik vissza adóhatóságunkhoz, mely
küldemény az Eüsztv. szabályai alapján átvettnek minősül. Ezen igazolást követően még
majd két hétig megtalálhatóak a küldemények a tárhelyeken.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 30 napot követően, ha nem töltik le tartós tárba, vagy más
adathordozóra az iratokat, leveleket, döntéseket, úgy azok automatikusan törlődnek a
tárhely0ről!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés szabályairól, az ELÜGY Portál
használatáról és az önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókkal kapcsolatban a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján, a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu
oldalon az Adózás/Aktuális adózási információk menüpont alatt tájékozódhat.
A hivatali portál használatával, illetve a bevallási nyomtatványok kitöltésével
kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az ügyintézőkhöz fordulni!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, telefon: 49/548-021, 49/548-044, 49/548-027.
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