Bejelentkezés, változásbejelentés
Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.)
•
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
•
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
•
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól
Hatáskör címzettje: önkormányzat jegyzője
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Újfehértó, Szent István út 10.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
8 – 13-ig
Kedd:
8 – 12-ig
Szerda
8 – 17-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12-ig
Art. 16 §- 45. §
Art. 16. § [Bejelentkezési kötelezettség]
Az adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni,
feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.
Adóköteles tevékenységet – az Art. 32. §-ban és az Áfa tv.-ben foglalt kivétellel - csak az állami
adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adózó
adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik az Áfa tv.-ben
meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, kizárólag adómentes tevékenység
végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról.
Art. 18. § [Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz]
Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség
keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
Art. 37. § [Az adózó nyilvántartásba vétele]
(1) Az adóhatóság a bejelentkezés alapján nyilvántartásba veszi az adózót.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés
napjával, illetve az Art. 1. melléklet 17.4. és 28. pontjának hatálya alá tartózó adózó késedelmes
bejelentkezése esetén az adóköteles tevékenység megkezdésének napjával adószámot állapít

meg. Az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül bejelentkező adózó, a törzskönyvi jogi
személy, valamint a bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett adózó késedelmes bejelentkezése
esetén az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát az adóköteles tevékenység
megkezdésének napjával állapítja meg. Az adószámot a cégjegyzékbe, a törzskönyvi és a
bírósági nyilvántartásba be kell jegyezni. Az állami adó- és vámhatóság az adóazonosító
számról az önkormányzati adóhatóságot annak megkeresésére a megkeresésétől számított
tizenöt napon belül tájékoztatja.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az adószámmal nem rendelkező természetes személyt az
adóazonosító jelén - a magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén az
állampolgárságát is feltüntetve - tartja nyilván.
(4) Ha a természetes személy adóazonosító jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel
szerez adóköteles, a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, vagy róla az
állami adó- és vámhatósághoz adatot kell szolgáltatni, a természetes személy adóazonosító
jelének megállapítását a kifizető vagy az adatszolgáltató is kérheti az állami adó- és
vámhatóságtól. A kérelmező nem magyar állampolgárságú természetes személy esetén az általa
ismert, a magyar állampolgárságú természetes személy esetében a természetes személyazonosító
adatait, lakcímét és ha a természetes személy rendelkezik értesítési címmel, az értesítési címét
közli. A természetes személy adóazonosító jeléről az adóhatóság a kifizetőt is tájékoztatja.
Art. 37. § (8) Az önkormányzati adóhatóság az adózót az Art. 37. § (2)-(4) bekezdésben
foglaltak szerint tartja nyilván. Ha az adózó adóazonosító jellel nem rendelkezik,
adóbevallásával egyidejűleg az adóazonosító jel megállapításához szükséges, az Art. 32. § (1)
bekezdésében felsorolt adatokat közli az önkormányzati adóhatósággal. Az önkormányzati
adóhatóság megkeresésére az állami adó- és vámhatóság az Art. 32. § (1) bekezdésében foglalt
adatok közlése esetén az adóazonosító számmal nem rendelkező természetes személy
adóazonosító jelét megállapítja, és erről az önkormányzati adóhatóságot értesíti. Az
önkormányzati adóhatóság a természetes személyt erről tájékoztatja.
(9) Ha a nem természetes személy adózónak adókötelezettsége kizárólag az önkormányzati
adóhatóságnál keletkezik, az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére az önkormányzati
adóhatóságnál történő nyilvántartás céljából adószámot állapít meg, amelyet az illetékességgel
rendelkező önkormányzati adóhatóságnak megküld.
(10) Az adózót bevallási kötelezettség az állami adó- és vámhatóságnál csak abban az esetben
terheli, ha adóköteles tevékenységet folytat. Ha az adózónak a későbbiekben az állami adó- és
vámhatósághoz teljesítendő adókötelezettsége keletkezik, ennek bejelentésekor a korábban
megállapított adószámot használja fel.
(11) Az adózónak az adóazonosító számát az adózással összefüggő minden iraton fel kell
tüntetnie.
Art. 44. § [Változásbejelentés]
Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes
személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó
jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni,
annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az
állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

