FRISS HELYI ADÓ HÍREK

Bevallás, adatbejelentés benyújtása előtt fontos a cégkapu jogosultságok
pontos kiosztásának ellenőrzése
Tisztelt Vállalkozó/Vállalkozás/Cégvezető/Könyvelő!
A 2018. évi iparűzési adóbevallást a naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozásoknak 2019.
május 31-ig kell benyújtaniuk az előírt formában és módon. Részletekről bővebben itt olvashatnak az
érdeklődők: https://www.eger.hu/hu/adougyek Az új ASP rendszer működése során több bejelentés is
érkezett az adózóktól, hogy nem tudnak adóbevallást benyújtani az országosan működtetett
Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldaláról.
Az OHP első használata előtt nagyon fontos, hogy szíveskedjenek pontosan áttanulmányozni az ott
található információkat, útmutatókat, hiszen ezzel a problémák nagy része orvosolható. https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ugyanis más módon történik az űrlap (pl.: bevallás) benyújtás és más módon
az adóegyenleg lekérdezés.
A gazdálkodó szervezeteknek - a cégeknek és egyéb szervezeteknek - kötelező az elektronikus
elérhetőségüket bejelenteni a Rendelkezési Nyilvántartásba vagy közhiteles nyilvántartásokba. Ezáltal
a cégekkel való kommunikáció teljes mértékben megváltozott, az önkormányzati adóhatóság már
Cégkapu-címükön éri el a cégeket. Cég nevében történő űrlap (adóbevallás/adatbejelentés/kérelem
egyéb űrlap stb.) benyújtásra kizárólag abban az esetben van lehetősége, amennyiben megbízottként
vagy ügyintézőként szerepel a Cégkapu regisztrációs nyilvántartásban. /Az egyéni vállalkozókra ez
nem vonatkozik, a gazdálkodó szervezetek azonban kizárólag ezen a rendszeren keresztül végezhetik a
kapcsolattartást és ügyintézést./
2019. évtől gazdálkodóknak már cégkapun keresztül lehet leadni az önkormányzati adóhatóság felé a
bevallásokat, így a cég képviseletére jogosult személynek, meghatalmazást kell adniuk a
könyvelőiknek az adott céghez, ügykezelői jogosultsággal.
Az adott gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra
jogosult cégkapu-ügyintézők regisztrációját a regisztrációkor megadott cégkapumegbízott tudja
elvégezni az erre kialakított Cégkapu adminisztrációs felületen, amely KAÜ-azonosítást követően lesz
elérhető. /A jogosultság megszűnésekor a cégkapumegbízottnak törölnie kell az érintett ügyintézőt a
Cégkapu-adminisztrációs felületen./ Az ügykezelői adatokat teljes körűen (4T adatok, szerepkör,
cégképviseleti jogkör) meg kell adni, ugyanis ekkor az önkormányzatoknál használt iForm
nyomtatványokba beemelésre kerülnek az adatok.
Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger
Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Lezárva: Eger, 2019. május 27.
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