Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott elektronikus
nyomtatványokhoz csatolt iratok kezeléséhez.
Egyes nyomtatványokhoz szükséges csatolni igazolást, aláírt megállapodást. Ennek menetét
tartalmazza ez a dokumentáció. A folyamatot a PHEGER_GEPA elnevezésű, (bevallás gépjárműadóról), elektronikus nyomtatvány segítségével mutatjuk be.
Válasszuk ki az ÁNYK keretprogramban a nyomtatványt.

Töltsük ki a szükséges adatmezőket!
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Abban az esetben, ha az adómentesség jogcíme korlátozott mozgás-, vagy cselekvőképesség,
(6-os, 7-es, 8-as kód), a program figyelmeztet a szükséges igazolások beküldésére.
Amennyiben, bevallásunkat elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül szeretnénk beküldeni,
lehetőségünk van a hozzátartozó igazolást is vele együtt eljuttatni az Adó Iroda részére.
Mielőtt csatolnánk az igazolást, töltsük ki a nyomtatvány második oldalát is!
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Következhet a csatolás.
Válasszuk ki az Adatok menüpontból a Csatolmányok kezelését!

Hiba esetén figyelmeztetést kapunk. A helyesen kitöltött nyomtatvány mentésre kerül.

Az OK gomb elfogadása után elénk tárul a Csatolmány kezelő ablak.
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A Hozzáad gombot megnyomva, megkereshetjük és kiválaszthatjuk a kívánt iratot.

A Megnyitás gomb lenyomásával a kiválasztott iratunk felkerül a Csatolmányok listájára.
Ha szükséges újabb iratokat csatolhatunk a listához, a kiválasztott iratot Megtekinthetjük,
vagy szükség esetén ki is Törölhetjük.
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A Csatolmányok kezelése ablak felső részében látható a csatolt állományok száma, a csatolt
állományok tipusára és méretére vonatkozó kikötések. Ezeket figyelembe kell venni, mert
különben hibaüzenetet kapunk és csatolásunk sikertelen lesz.
Az OK gomb lenyomásával megerősíthetjük döntésünket és a csatolásunk teljesül.

Nyomtatványunk a csatolmányokkal együtt újra mentésre kerül.
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A továbbítás a Kapcsolat az Ügyfélkapuval => Nyomtatványok megjelölése elektronikus
beküldésre menüpont kiválasztásával történik, ahol kiírásra kerül a titkosított csatolmány
elérési útvonala is.

A titkosítás után nincs más hátra, mint elküldeni a titkosított, csatolmánnyal ellátott
nyomtatványunkat az Ügyfélkapun keresztül az EMJV Polgármesteri Hivatal Adó
Irodájára a következő módon.
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Kapcsolat az Ügyfélkapuval => Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül.

Itt még lehetőségünk van a nyomtatvány megjelölésének visszavonására. Ebben az esetben
kitöltött nyomtatványunk újra elérhető, javítható lesz.
A Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüpont lehetőséget biztosít
számunkra a bevallásunk elektronikus úton történő elküldésére. A felhasználónév és jelszó
megadása után feltárul előttünk az elektronikus világba vezető út. A bejelölt helyre kapunk
értesítést arról, hogy bevallásunk megérkezett a kívánt helyre.
A következő címen kapunk még több információt egy általános ismertető által.
https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/nyomtatvanykitoltes.html
Reméljük sikerült felkelteni érdeklődésüket!
Eredményes elektronikus ügyintézést kívánunk Önöknek!
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