E-ADÓ RENSZER – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL ELÉRHETŐ FUNKCIÓK
1. Adónaptár

A bejelentkezést követően lehetőség van az eseményekről értesítést kérni!

2. Pótlékszámítás
3. Elektronikus űrlapok

4. Beszedési számlaszámok
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BEJELENTKEZÉS
A bejelentkezés gomb átirányít a magyarorszag.hu oldalra, ahol be kell lépni az ügyfélkapun
keresztül.

Sikeres bejelentkezést követően az oldal visszairányít az E-adó rendszerbe, ahol első
bejelentkezéskor el kell végezni a viszontazonosítást (név, születési hely és idő, anyja
neve megadása).
Az ÁNYK alapú rendszerünk használatához az ügyfélkapu regisztráció mellett, szükség van az
„ÁNYK” keretprogram letöltésére.

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] /[ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG]
-

[MEGHATALMAZÁSOK]
Ebben a menüpontban készíthetőek
meghatalmazás nyomtatványok.

el

a

program

használatához

szükséges

Az érvényes meghatalmazások esetén, az adóirodánknál nyilvántartott bevallások és
számlaegyenlegek elérhetőek lesznek a meghatalmazott számára.
Új meghatalmazás/bejelentkezés
kiválasztását lenyíló ablak segíti.

rögzítésekor

a

meghatalmazás

típusának
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A meghatalmazás típusától függően a
rendszer különböző mezők kitöltését
kéri.

A meghatalmazás kitöltésénél kérjük, az alábbi módon jelölje be a kívánt ügyintézési módot.

Az adatok megadását követően azok a
-re kattintva menthetőek el. Ekkor
meghatalmazás megjelenik a [Meghatalmazások] táblázatában, státusza még üres.
táblázat utolsó oszlopában a [Véglegesítés/Generálás]-ra kattintva véglegesíthető
meghatalmazás. Ezután az adatok már nem módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján
rendszer elkészíti a meghatalmazás nyomtatványt.

a
A
a
a
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A különböző meghatalmazás típusoknál figyelmeztető üzenet segíti, hogy a meghatalmazást
elektronikusan beküldhetőek-e, vagy aláírva, eredeti példányban kell eljuttatni irodánknak.
Az alábbi 2 típusnál elegendő a meghatalmazások elektronikus továbbítása:
1. adózó magánszemély saját nevében
2. egyéni vállalkozó saját nevében
A véglegesítés után a meghatalmazás státusza [Feldolgozás alatt]-ra vált és Ön e-mailben
értesítést kap, hogy a meghatalmazása megérkezett az adóirodánkhoz.
A többi esetben a meghatalmazást személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni
az alábbi címre:
Levelezési címünk:

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda
Tüskésné Dobos Erika
8210 Veszprém, Pf.: 1042.

A véglegesítés után a meghatalmazás státusza [Postai beérkezésre vár]-re vált és Ön
e-mailben értesítést kap, hogy a meghatalmazását ki kell nyomtatnia, és aláírva postán, vagy
személyesen el kell juttatnia a fenti címre. Az e-mailhez a generált meghatalmazás pdf fájlt is
csatoljuk. Az aláírt meghatalmazás beérkezése után, a meghatalmazás státusza [Érvényes]re vált, és a rendszer automatikusan értesítést küld a meghatalmazottnak, hogy az adatai
elérhetőek az E-adó rendszerben.
Lehetősége van a már meglévő, „érvényes” meghatalmazások visszavonására, a
„kiválasztott” meghatalmazás részleteinél (oldal alján) található [Visszavonás] funkció
segítségével. Ekkor a meghatalmazás státusza [Érvénytelen]-re vált át, és az [Adózó
adatai], a [Bevallások] és a [Számlaegyenlegek] oldalakon a lenyíló listában már nem
választható ki az adott adózó.
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[ADÓZÓ ADATAI], [BEVALLÁSOK] ÉS [SZÁMLAEGYENLEGEK]
Ezeken az oldalakon a adónyilvántartásunk adatai kerülnek megjelenítésre.
meghatalmazás esetén, az adózó egy lenyíló listából választható ki.

Több

[SZÁMLAEGYENLEGEK]
A részletes számlaadatok megtekintéséhez az alábbi képen megjelölt „összes számlatétel”
funkciót kell kiválasztani.

A részletesebb lekérdezéshez a [BEVALLÁSOK] menüpontban tájékozódhat. (Például a
gépjárművek forgalmi rendszám szerinti, éves adókivetései.)
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[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [ADÓZÁSI NAPTÁR]
Az Ön által megjelölt eseményekről elektronikus értesítést kérhet.

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [PÓTLÉKSZÁMÍTÁS]
Késedelmi illetve önellenőrzési pótlék kiszámítására van lehetősége.

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK]
Az űrlapokat itt tudja betölteni az ÁNYK keretprogramba.
Ezt követően az „érvényes” meghatalmazások alapján, két módon tudja a különböző
nyomtatványokat elektronikusan továbbítani irodánknak:
1. közvetlenül az ÁNYK programon, illetve
2. www.magyarország.hu oldalon ÜGYFÉLKAPU-n keresztül.

1. NYOMTATVÁNYOK BEKÜLDÉSE ÁNYK programon keresztül:
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2. NYOMTATVÁNYOK BEKÜLDÉSE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL

Az E-adó rendszer használatához szükséges ÁNYK keretprogram illetve E-adó rendszer
elérhetőségét biztosító ikon megtalálható az alábbi oldalon:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta.
Hatékony ügyintézést kívánunk!

Amennyiben további kérdése van, forduljon munkatársainkhoz.
Ügyfélszolgálat:

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Fsz.
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Telefonszám:

7.30 h
7.30 h
7.30 h

88/549-310, - 363

-

16.00 h
17.30 h
16.00 h

