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Ügy megnevezése
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

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 illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 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:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:
A meghatalmazás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Meghatalmazás adóhatósági
eljáráshoz (eseti, állandó)” elnevezésű PDF formátumú papíralapú adatbejelentési
nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában.
Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók
nyújthatják be:
- természetes személy,
- lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- 2021-ben 1 044 000,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,
- az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni
vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő,
önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos).
(Az irat benyújtható még ePapíron is.)
Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó
be a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is,
aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre
az ASP-ADO-MHT számú „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben" iForm típusú űrlap
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(https://ohp-20.asp.lgov.hu) szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus
úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus
úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre
köteles.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:
Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:
https://ohp20.asp.lgov.hu/
Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/meghatalmazas_adohatosagi_eljarashoz_
eseti_allando.pdf

Eljárás díja:
Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő a meghatalmazás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az irat kézbesítése:
Az irat kapcsán döntés, határozat, végzés nem kerül kiadásra

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda, Cegléd,
Kossuth tér 1.
Általános ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 12.30-18.00,
Kedd: 8.00-12.00,
Szerda: 12.30-16.00,
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.00-12.00
E-mail cím: ado@cegledph.hu
Honlap cím: www.cegled.hu
Telefonszám: +36 (36) 511-400
Hivatali
kapu használata során
a Hivatal
rövidített
KRID azonosítója: 606103744
ePapír benyújtás: Címzett: CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

neve:

CEGPOHIV
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