Meghatalmazás, képviselet
Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
14. § [Képviselet]
Ha 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.
Az ellenérdekű adózók képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.
Az adóhatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha
a) az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy
b) képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja.
A képviselő visszautasítása esetén az adóhatóság felhívja az adózót, hogy járjon el
személyesen, vagy gondoskodjon a képviselet ellátására alkalmas képviselőről.
Az adóhatóság nyilatkozattételre hívja fel az adózót, ha az eljárás során az adózó és a
képviselő vagy a képviselők nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik
ellentétesek. Ha az adózó eltérően nem nyilatkozik, az adóhatóság az előbbi cselekményt,
nyilatkozatot tekinti érvényesnek.
A természetes személy adózó részére, akinek nincs képviselője, és
a) ismeretlen helyen tartózkodik, vagy
b) nem tud az ügyben eljárni,
az eljáró adóhatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.

15. § [Meghatalmazás]
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem
tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi
nyilatkozatra és cselekményre.
A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz
történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének
bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult
személynek kell tekinteni.
A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően adott meghatalmazás
alapján a képviselő akkor járhat el, ha a meghatalmazás érvényességéről a felszámoló, illetve
a végelszámoló az adóhatóságnak nyilatkozott. Végelszámolás esetén nem kell a
meghatalmazás érvényességéről nyilatkozatot tenni, ha a meghatalmazást adó korábbi
törvényes képviselő és a végelszámoló személye megegyezik.
Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a
természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető
tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

16. § [Kötelező szakmai képviselet]
Az adózó
a) az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban,
b) a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és
c) a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban
kizárólag ügyvéd, kamarai jogtanácsos, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő
vagy könyvvizsgáló képviseletével járhat el.

A képviselet a saját ügyben nem kötelező, ha a természetes személy vagy a jogi személy,
egyéb szervezet vezető tisztségviselője jogi szakvizsgával vagy okleveles könyvvizsgálói
szakképesítéssel rendelkezik vagy nyilvántartásba vett adótanácsadónak, adószakértőnek,
okleveles adószakértőnek vagy könyvvizsgálónak minősül. A jogi szakvizsga megszerzését,
az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés meglétét, és azt, hogy a természetes személyt vagy
a jogi személy, egyéb szervezet vezető tisztségviselőjét az adótanácsadói, adószakértő vagy az
okleveles adószakértői nyilvántartásba bejegyezték, az (1) bekezdésben meghatározott
hatósági eljárások megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg kell igazolni.

17. § [Állandó meghatalmazás alapján eljárni jogosultak]
Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján
a) a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott,
b) kamarai jogtanácsos,
c) ügyvéd,
d) ügyvédi iroda,
e) európai közösségi jogász,
f) nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba
nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,

vett

okleveles

adószakértő,

g) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság,
illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja,
h) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel
rendelkező személy is és
i) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző
szakképesítéssel rendelkező személy is
képviselheti.
Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely képviseletre alkalmas - nagykorú személy is képviselheti.
Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a
természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető
tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

18. § [A belföldön nem letelepedett adóalany képviselete]
Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti adóvisszatérítési jog érvényesítésére irányuló eljárásban az Áfa tv. szerint belföldön nem
letelepedett adóalanyt külföldi természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet is
képviselheti az adóhatóság előtt.

19. § [Az adózási ügyvivő]
A külföldi vállalkozás nevében és érdekében belföldi gazdasági tevékenységével
összefüggésben adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el, ha a külföldi
vállalkozás belföldi fióktelep alapítására köteles vagy egyébként ilyennel rendelkezik.
Az adózási ügyvivő teljesíti a külföldi vállalkozás belföldi adókötelezettségeit, továbbá
gyakorolja az adózót megillető jogokat is.
Ha a külföldi vállalkozás több fióktelepet létesít, az egyes fióktelepeken folytatott gazdasági
tevékenységével összefüggő adókötelezettségeket a fióktelepek önállóan teljesítik, azonban
olyan jognyilatkozatokat csak együttesen tehetnek meg, amelyek a külföldi vállalkozás más
belföldi fióktelepeinek adózására is kihatnak.
20. § [A pénzügyi képviselő]
Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére
pénzügyi képviselőt bízhat meg.
Pénzügyi képviselő az a korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság lehet, amelynek
jegyzett tőkéje az ötvenmillió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával
rendelkezik, továbbá az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi
képviselő a feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor, illetve ezt követően
a tevékenység folyamatos végzése alatt évente az adóhatóságnál igazolja.
A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és
a képviselet megszűnésétől számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz
bejelenti a képviselet elfogadását, illetve megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá
a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi
számlaszámát.
Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét
nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg.
A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi
adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet
fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője
útján nem járhat el.
A külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt
egyetemleges felelősség terheli. A képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás
adókötelezettségét nem érinti.
A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét
elektronikus úton teljesíti.
A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozások adózással összefüggő iratait
elkülönülten tartja nyilván.

Az adóhatóság a belföldön székhellyel, telephellyel nem rendelkező külföldi vállalkozást
megillető adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a külföldi vállalkozás adóügyeivel
összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számla javára történő átutalással teljesíti.
Ha a képviselet azért szűnt meg, mert a külföldi vállalkozásnak megszűnt a Magyarországon
végzett gazdasági tevékenysége, a pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás záróbevallását
elkészíti. A pénzügyi képviselő az adózással összefüggő iratokat az adómegállapításhoz való
jog elévüléséig megőrzi.

21. § [A kezelt vagyon képviselete]
A kezelt vagyon adózása tekintetében a bizalmi vagyonkezelő jár el.
A bizalmi vagyonkezelő a kezelt vagyon adókötelezettségeit saját nevében, a bizalmi
vagyonkezelésbe adott vagyontömeg adószámának feltüntetésével teljesíti, továbbá
gyakorolja a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeget megillető jogokat.
A bizalmi vagyonkezelő a kezelt vagyon adózással összefüggő iratait elkülönülten tartja
nyilván.
Az adóhatóság a kezelt vagyont megillető adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a kezelt
vagyon adóügyeivel összefüggésben a bizalmi vagyonkezelő által nyitott, a saját számláitól
elkülönített belföldi pénzforgalmi számla javára történő átutalással teljesíti.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §
Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az
okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek
hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,
c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok
szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte
saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló
fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben
jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött
létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez
rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető
adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű
személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt,
elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú
elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.
Ha az okirat aláírója nem tud olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült,
csak akkor jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy
annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta.
A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel
bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta
vagy magára kötelezőnek ismerte el.
A teljes bizonyító erejű magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél
kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja.
Ha a teljes bizonyító erejű magánokiraton szereplő aláírás valódisága nem vitás vagy
bizonyított, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző vagy
zárt rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében a kiállító saját kezű aláírására
egyértelműen visszavezethető adatok ellenőrzésének eredményéből más nem következik, az
aláírást vagy a bélyegzőt megelőző szöveget - elektronikus okirat esetén az aláírt vagy
bélyegzővel ellátott adatokat - az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell
tekinteni, kivéve, ha az okiratnak olyan rendellenességei vagy hiányai vannak, amelyek e
vélelmet megdöntik.
Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező
bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása
alapján, ha a szolgáltató
a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének
érvényességéről,
b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az Eügyintézési tv. szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus
dokumentumtárolás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és
c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat
hitelességét.

