Útmutató a képviselet ellátására adott meghatalmazás bejelentéséhez
Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Adózók!
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy
ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja járjon el. A képviselő, meghatalmazott képviseleti
jogosultságát, azonban a hatóságnak vizsgálnia kell. Az adózó a meghatalmazottja részére az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 7. §-a értelmében az egyedi esetre (ügyre) szóló
meghatalmazás helyett olyan meghatalmazást is adhat, amely a meghatalmazottat hosszabb távra, az
ügyek/kötelezettségek meghatározott csoportjában/csoportjaiban állandó jelleggel - meghatározott
időpontig vagy a meghatalmazó/meghatalmazott által történő visszavonásig/felmondásig - jogosítja
képviseletre.
Állandó meghatalmazásnak tekintendő a meghatalmazás, ha a meghatalmazó képviseletének ellátására
határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig, vagy a meghatalmazáson feltüntetett időpontig, illetőleg
időtartamon belül az ügyek, kötelezettségek, jogosultságok meghatározott csoportjára vonatkozóan,
illetőleg teljes körű eljárási jogosultsággal hatalmazza fel a meghatalmazottat.
Az állandó meghatalmazás az Art. 7.§ (5) bekezdése alapján adóhatóság előtti eljárásban akkor
érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon, az „EGER14MH” meghatalmazás nyomtatványon jelenti be.
Az „EGER14MH” nyomtatvány az alábbi bejelentésekre szolgál:
- a törvényes képviselő valamennyi ügycsoportra vonatkozó jogosultságának bejelentése
- személyes és papíron történő ügyintézésre vonatkozó állandó és eseti meghatalmazás
bejelentése az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt
- elektronikus úton intézhető ügyekben állandó és eseti meghatalmazás bejelentése az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt
Benyújtás módja
Papír alapon
Abban az esetben, ha az adózó állandó meghatalmazással, vagy megbízással rendelkező képviselője
útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott, vagy megbízott
a megbízást követő 8 napon belül, de legkésőbb az adóügy első elektronikus intézése időpontját
megelőző munkanapon köteles az adóhatósághoz papír alapon bejelenteni a képviselt adózó nevét,
elnevezését és adóazonosító számát a jelzett adatlapon. Ahhoz, hogy a képviselő által elektronikus úton
beküldött bevallást be lehessen fogadni, az szükséges, hogy a meghatalmazó és meghatalmazott által is
aláírt eredeti példányt postai úton vagy személyesen eljuttassák önkormányzati adóhatóságunkhoz.
Elektronikusan
A gyorsított ügyintézés érdekében a meghatalmazást kérjük, elektronikus úton is küldjék be, de felhívjuk
a figyelmet arra, hogy ez önmagában nem elég a képviseleti jogosultság igazolásához.
A meghatalmazás kitöltésével kapcsolatos részletes információk
Az „EGER14MH” nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról (www.eger.hu) Adóügyek / Elektronikus
ügyintézés menüpontból tölthető le.
Felhívjuk figyelmét, hogy önkormányzatunk honlapján az „EGER14MH” nyomtatvány újabb verziói
jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy a nyomtatvány legfrissebb verzióját szíveskedjen kitölteni.

Meghatalmazás módja
Állandó meghatalmazásnak tekintendő a meghatalmazás, ha a meghatalmazó képviseletének ellátására
határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig, vagy a meghatalmazáson feltüntetett időpontig, illetőleg
időtartamon belül az ügyek, kötelezettségek, jogosultságok meghatározott csoportjára vonatkozóan,
illetőleg teljes körű eljárási jogosultsággal hatalmazza fel a meghatalmazottat.
Eseti meghatalmazás az egyedi esetre (ügyre) szóló meghatalmazás.
Meghatalmazó magánszemély adatai
Annak a magánszemély adózónak (természetes személy, egyéni vállalkozó) az adatait kell itt megadni,
akinek a nevében a meghatalmazott eljárhat. A meghatalmazó nevének és személyes adatainak
kitöltésénél nagyon fontos, hogy a központi személyi -és lakcímnyilvántartás adataival
megegyezően történjen! Az adóazonosító jel és/vagy adószám hiányában a meghatalmazás nem
fogadható el. A hivatali ügyintézés megkönnyítése érdekében a magánszemély telefonszámát és e-mail
címét is kérjük megadni.
Meghatalmazó jogi személy adatai
A meghatalmazó jogi személy adózó (egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány)
nevének, adószámának és székhelyének kitöltésén túl a jogi személy törvényes képviselőjének adatait
is szükséges megadni. A hivatali ügyintézés megkönnyítése érdekében itt is fontos a törvényes képviselő
telefonszámának és e-mail címének kitöltése.
Meghatalmazott adatai
A képviseleti jogosultsággal magánszemély (természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég) és
jogi személy (egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány) is felruházható.
A meghatalmazott neve, adószáma és/vagy adóazonosító jele mellett a személyes -és lakcímadatok
megadása is szükséges, a központi személyi- és lakcímnyilvántartás adataival egyezően! Nagyon
fontos továbbá, hogy a meghatalmazott telefonszáma, e-mail címe rögzítésre kerüljön a nyomtatványon!
A meghatalmazott minősége
A meghatalmazott minősége rovatba a képviselői jogcímet kérjük az alábbiak közül kiválasztott kóddal
jelölni:
01 ügyvéd
02 ügyvédi iroda
03 európai közösségi jogász
04 könyvelő
05 könyvelői iroda
06 adószakértő
07 adótanácsadó
08 nagykorú alkalmazott
09 nagykorú magánszemély
10 cég képviseletére jogosult személy
11 egyéb
A meghatalmazás érvényessége
Az érvényesség kezdő időpontja: Az érvényesség kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint az adatlap
postára adásának időpontja. Az állandó meghatalmazás a hatósághoz történő beérkezésétől vagy a
megadott dátumtól érvényes. A meghatalmazás visszavonásig vagy a megadott dátumig érvényes.
Mindkettő nem adható meg az adatlapon. Kérjük a dátumok megfelelő feltüntetését! Felhívjuk
figyelmét, hogy amennyiben az állandó meghatalmazás érvényességének kezdő és záró dátuma is
kitöltött, akkor képviseleti jogosultsága kizárólag a megadott időszakban lesz biztosított!
Az alábbi adóügyek intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás bejelentése
Amennyiben az adózó valamennyi ügycsoportra vonatkozó adóügy elektronikus és/vagy papír alapú
intézésére feljogosítja a képviselőt, ennek a sornak a kockáiba tett „X”-szel lehet jelölni.

Amennyiben az adózó nem valamennyi, hanem csak egyes – külön is nevesített – adóügyek elektronikus
és/vagy papír alapú intézésére jogosítja fel a képviselőt, akkor ez az adott ügycsoportok melletti
kódkockákban jelölhető.
A tanúk alkalmazása
abban az esetben szükséges, amikor a meghatalmazó (nem egyéni vállalkozó) magánszemély.

Függelék
Az „EGER14MH” megfelelő kitöltésével kapcsolatos információk
Változás, jogutódlás, a képviseleti jogosultság megszüntetésének részletes szabályai
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képviselő ugyanezen az „Eger14MH” nyomtatványon tudja
bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz korábban már bejelentett képviseleti jogosultságban,
valamint a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő adatokban bekövetkezett változásokat.
Amennyiben a képviselő személye változik, új meghatalmazást kell benyújtani az újonnan alakult
adózóra vonatkozó szabályok szerint.
Amennyiben a már bejelentett állandó meghatalmazás visszavonását, vagy törvényes képviselő
képviseleti jogosultságának megszűnését kívánja bejelenteni, a „meghatalmazás érvényességének vége”
melletti dátum sorba kell a megszűnés időpontját beírni.
A képviseleti jogosultság megszűnését elektronikusan és papír alapon is be lehet jelenteni, attól
függetlenül, hogy a képviseleti jogosultság a papír alapú, vagy elektronikus ügyintézésre vonatkozott.
Kérjük, a papír alapú meghatalmazást benyújtás előtt a helység, dátum feltüntetésével, szabályszerű,
eredeti aláírásával hitelesítse!
A meghatalmazó és meghatalmazott aláírása nélkül a meghatalmazás érvénytelen!
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mind a meghatalmazó magánszemély, mind a meghatalmazott
magánszemély nevének és személyes adatainak kitöltése a személyi –és lakcímnyilvántartás
adataival teljesen megegyezően kell, hogy történjen! Pl: két keresztnév esetén mindkettőt rögzíteni
szükséges a meghatalmazás nyomtatványon éppúgy, mint az elektronikus bevallások kitöltése során!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos hírekről, tájékoztatókról és adókötelezettségeket érintő részletes információkról a
www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.
Eger, 2017. április 06.
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