Képviselet, meghatalmazás adóügyek intézéséhez
Ügyleírás:
Ha a törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az
általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy
törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A meghatalmazott a
képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles az
eljárás megkezdése előtt igazolni. Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt
állandó meghatalmazás alapján a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag,
foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
nyilvántartásba vett adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli,
könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb
szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja is képviselheti.
Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely képviseletre alkalmas - nagykorú személy is képviselheti.
Jogszabályi háttér:
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
Benyújtó személye:
A meghatalmazást az Eger Megyei Jogú Város honlapjáról elérhető Elektronikus Adó
Rendszerben a meghatalmazott személy tudja elkészíteni.
Benyújtás formája és módja:
Az állandó meghatalmazás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy
képviselője az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság által meghatározott
módon, az Elektronikus Adó Rendszerben rögzíti, majd kinyomtatott és aláírt formában
eljuttatja az önkormányzati adóhatósághoz. A beérkezett meghatalmazás feldolgozása után
indíthatók a meghatalmazott által az elektronikus nyomtatványok, valamint naprakész
számfejtési adatokkal elérhetők az adózási információk. A képviseleti jogosultság az
adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos.
Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Elektronikusan adó rendszer elérhetősége:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-ado-rendszer
Eljárás díja:
Az meghatalmazással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő a meghatalmazásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

1

Értesítés a meghatalmazás feldolgozásáról:
A meghatalmazott elektronikus levélben értesül az a meghatalmazás aktiválásáról.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165
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