- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL KIZÁRÓLAG MAGÁNSZEMÉLYEK
VÁLLALKOZÓK KÜLDHETIK BE AZ ŰRLAPOKAT.

/

EGYÉNI

Ebben az esetben az űrlapra az ügyfélkapu törzsadataiban szereplő nevet kell ráírni, ugyanis
a rendszer a beküldött űrlapot nem az adószám első nyolc számjegyével azonosítja.
Ellenkező esetben a felhasználó elutasító nyugtát fog kapni. (Az elutasító nyugtán szerepel
az ügyfél illetve a beküldő neve. Amennyiben az űrlapon a nevet a beküldő nevével azonosan
kijavítja, az újabb beküldés esetén már elfogadó nyugtát fog küldeni a rendszer.)

BEJELENTKEZÉS ESETÉN az adózó vagy meghatalmazottja megtekintheti a VMJV
Polgármesteri Hivatal Adóirodánál nyilvántartott adófolyószámláját, bevallásait ill.
elektronikus űrlapokat tud beküldeni irodánknak (ekkor már az adószám első nyolc
számjegyére azonosít a rendszer, így a fent leírt névazonosságra nem kell figyelni).
A bejelentkezés ügyfélkapun keresztül történik. Sikeres bejelentkezést követően az oldal
visszairányít az e-Adó rendszerbe, ahol első alkalommal el kell végezni a viszontazonosítást
(adatoknak meg kell egyeznie az ügyfélkapus törzsadatokkal).
Az ÁNYK alapú rendszerünk használatához az ügyfélkapu regisztráció mellett, szükség van az
„ÁNYK” keretprogram letöltésére.

-2-

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] /[ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG]
-

[ÚJ MEGHATALMAZÁS / BEJELENTKEZÉS]

Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a meghatalmazás típusának kiválasztását
lenyíló ablak segíti.

A meghatalmazás típusától függően a
rendszer különböző mezők kitöltését
kéri.

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

Az adatok megadását követően azok a
-re kattintva menthetőek el. Ekkor a
meghatalmazás megjelenik a [Meghatalmazások] táblázatában, státusza még üres.
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A táblázat utolsó oszlopában a [Véglegesítés/Generálás]-ra kattintva véglegesíthető a
meghatalmazás. Ezután az adatok már nem módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján a
rendszer elkészíti a meghatalmazást.
A véglegesítés után a meghatalmazás státusza [Elektronikus beküldésre vár], és a
meghatalmazott e-mailben tájékoztatást kap az elektronikus beküldésről.
A meghatalmazás beérkezése után, a meghatalmazás státusza [Érvényes] lesz, amiről a
rendszer a meghatalmazottat e-mailben értesíti.
A különböző meghatalmazás típusoknál figyelmeztető üzenet segíti a felhasználót, hogy a
meghatalmazást elektronikusan (e-papíron keresztül) el kell-e eljuttatni az irodánknak.
Az alábbi 2 típusnál a bejelentkezést elegendő az e-Adó rendszerben elkészíteni:
1. adózó magánszemély saját nevében
2. egyéni vállalkozó saját nevében
A véglegesítés után a meghatalmazás státusza [Feldolgozás alatt]-ra vált és a
magánszemély/egyéni vállalkozó erről e-mailértesítést kap. Az adóiroda a bejelentkezés
státuszát „érvényes”-re állítja, amelyről szintén e-mailértesítést küld a rendszer.
A többi esetben a meghatalmazást elektronikus úton (epapir.gov.hu felületről)
kell eljuttatni az adóirodába az alábbi módon:
Társas vállalkozások cégkapun keresztül, egyéni vállalkozók saját ügyfélkapujukon keresztül
jogosultak a beküldésre. A melléklet csatolása előtt a meghatalmazottnak elektronikus
aláírással (ennek hiányában kézi aláírással és a tanúk kézi/elektronikus aláírásával) kell
ellátnia a meghatalmazást.

A levél tárgyát és szövegét kötelező kitölteni.
 Tovább a csatolmányokhoz: A meghatalmazás feltöltése után feltétlen nyomjon rá
a„hitelesítés” gombra. (Ekkor a rendszer elektronikus aláírással látja el a
dokumentumot a csatolmány jobb felső sarkában.)
 Tovább a véglegesítéshez
 Küldés
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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, és az [Adózó
adatai], a [Bevallások] és a [Számlaegyenlegek] oldalakon a lenyíló listában már nem
választható ki az adott adózó.

[ADÓZÓ ADATAI], [BEVALLÁSOK] ÉS [SZÁMLAEGYENLEGEK]
Ezeken az oldalakon az adónyilvántartásunk adatai kerülnek megjelenítésre. Több
meghatalmazás esetén, az adózó egy lenyíló listából választható ki.
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[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.)

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [ADÓZÁSI NAPTÁR]
Az Ön által megjelölt eseményekről elektronikus értesítést kérhet, melyről a határidő előtt
pár nappal e-mail fog kapni.

[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [PÓTLÉKSZÁMÍTÁS]
Késedelmi illetve önellenőrzési pótlék kiszámítására van lehetősége.
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[ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK] - [ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK]
Az űrlapokat itt tudja betölteni az ÁNYK keretprogramba.
A kitöltött nyomtatványokat/kérelmeket az ÁNYK programon vagy az ügyfélkapun keresztül
tudja elektronikusan továbbítani irodánknak.
NYOMTATVÁNYOK BEKÜLDÉSE ÁNYK programon keresztül:

Hatékony ügyintézést kívánunk!

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

