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Igazolási kérelemmel kapcsolatos könnyítésről szóló tájékoztató
A koronavírus járvány következtében rendkívül gyorsan születnek az új jogszabályok, köztük a
gazdasági károkat enyhíteni szándékozó különböző adózást érintő rendelkezések is, így 2020.
március 31-én megjelent az eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet, ahol többek között
arról is rendelkeztek, hogy az igazolási kérelem a megszokottnál később is benyújtható lett az
önkormányzati adóhatóságunk felé.
Általános szabályokat az AIR tartalmazza
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény /AIR/ 53. §-a értelmében [Igazolási kérelem]
Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet
terjeszthet elő.
Az igazolási kérelemről az az adóhatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt.
Az igazolási kérelmet
a mulasztásról való tudomásszerzést vagy
az akadály megszűnését követően,
de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni
kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt
napon belül,
a bevallási határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály
megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni.
A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott
cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak. Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján
megismételt eljárási cselekmény határidejének elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. Ha az
adóhatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak
tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket
megismétel.

Speciális kiegészítést a Korm r. tartalmazza
Hatály: közlönyállapot (2020.III.31.)

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről
„kivonatos közlés”

1. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő
alkalmazásáról
1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a
veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott
határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.
17. Záró rendelkezések
95. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Az igazolási kérelmet elektronikusan vagy papír alapon lehet benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre
kötelezett adózó, az igazolási kérelmet köteles elektronikus úton benyújtani ePapír igénybevételével.
/Rövidesen az Elektronikus Önkormányzati Portálon is rendelkezésre fog állni űrlap, így a benyújtás onnan
is megtörténhet./
Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja majd a kérelmet
megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Az EÖP a nap 24 órájában biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik
adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával
adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a
portálról menüben részletes leírás olvasható.
A veszélyhelyzet kapcsán megjelenő jogszabályokról, hírekről itt olvashatnak helyi adózási információt az
érdeklődők: https://www.eger.hu/hu/adougyek/veszelyhelyzet
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu Adóügyek linken
találhatnak az érdeklődők!
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez és ahhoz, hogy közösen minél előbb legyőzzük a koronavírusból eredő járványhelyzetet.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak
egyaránt!
Eger, 2020. május hó.
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