Tisztelt Adózóink!

Adókötelezettségük elektronikus teljesítésének megkönnyítése érdekében az alábbi segédlettel támogatjuk
munkájukat.

Önkormányzati adóhatóságunk elektronikus űrlapjai az alábbi portálon keresztül érhetőek el.

Az elektronikus űrlap beküldéséhez bejelentkezés szükséges:
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A központi azonosítási ügynökön keresztül ügyfélkapus felhasználó nevével és jelszavával léphet tovább.

A bejelentkezést követően az önkormányzat kiválasztása szükséges:
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Az önkormányzat kereső megnyitásakor első belépés esetén célszerű rögtön a bejelentkezett adózó neve melletti
Regisztráció törlése menüpontra átlépni, ott a portál regisztrációt elfogadni, ezt követően válik ugyanis lehetővé az
elektronikus űrlapok beküldése.

A regisztráció elfogadása csak egy alkalommal szükséges! A további belépések alkalmával a bejelentkezést követően,
azonnal indítható az önkormányzat választás, majd az ügyintézés.
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A portál regisztráció után visszatérünk az önkormányzat kereső oldalára. Lekérdezzük, majd kiválasztjuk az általunk
keresett önkormányzatot:

Az önkormányzat kiválasztását követően tudunk ügyet indítani:
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Az eljárás módjának kiválasztása feltétlenül szükséges:

Az eljárás módjának megjelölését követően ágazat és ügytípus választásával az űrlap adatok közül megkeressük a
számunkra szükséges űrlapot (példánk során egy bejelentkezés, változás bejelentés megnevezésű űrlapot mutatunk
be ):

Bemutatónk utolsó oldalán találhatóak az adóügyi ágazat nyomtatványai ügytípus szerint lebontva, a kitöltés módja
az alábbiakkal megegyezik.
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Az űrlap online kitöltését választva az elektronikus űrlapra navigál a rendszer, hibaüzenet esetén a bezárás gombbal
elfogadjuk, hogy bizonyos adatokat a rendszer nem tud betölteni, azokat kézzel töltjük ki.
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Az űrlapot fejezetenként, hiánytalanul kitöltjük. Hiányos adatok esetén (pl. GFO kód, Statisztikai számjel hiánya)
előfordulhat, hogy a program nem engedi az összes szükséges menüpont kitöltését (pl. KATA hatálya alá nem enged
bejelentkezni).

Az űrlap kitöltését követően futtatjuk az ellenőrzéseket, amennyiben azok hibát nem találnak a további műveletek
menüből indítható az űrlap beküldése.
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Az adóügyi ágazat ügytípusai és legfontosabb nyomtatványai:

Adóügy:










Általános adónyomtatványok
o Bejelentkezés, változás-bejelentés (helyi iparűzési adó hatálya alá)
o Egyszerűsített részletfizetési kérelem
o Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
o Bevallás előrehozott helyi adóról
o Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
o Megkeresés köztartozás behajtására
o Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
o Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
o Általános adóigazolás kérelem
Gépjárműadó
o Adatbejelentés
Iparűzési adó
o Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység évekre bontva
o Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
o Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Jövedéki adó (magánfőző párlat)
o Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Kommunális adó
o Adatbejelentés
Talajterhelési díj
o Talajterhelési díj bevallás
Telekadó
o Adatbejelentés

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson
keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu).

Reméljük tájékoztatónkkal adózóink segítségére voltunk, további jó munkát kívánunk!

Adócsoport
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