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sTárgy: Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról
és az adó megfizetésének módjáról

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósági nyilvántartó rendszerében (Továbbiakban
ASP) gazdálkodó szervezetként, egyéni vállalkozóként vagy adószámmal rendelkező
magánszemélyként szerepel, úgy az alábbi tájékoztatást adom:
Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára
2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások
alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget.
A/ Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban OHP):
A Portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a
nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

A portál mindenki számára elérhető funkciói:
- Ügyindítás: Az önkormányzat által közzé tett űrlapok segítségével vagy e-Papír szolgáltatással.
- Ügykövetés: Lehetőség van elektronikusan indított ügyek státuszát nyomon követni.
- Adóegyenleg lekérdezés: Helyi adóhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás, azok számára, akik szerepelnek a
helyi adóhatósági nyilvántartó rendszerben.
B/ NAV-on keresztül: ÁNYK keretprogramon használatával
A www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott
nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba.
C/ „e-Papír” szolgáltatás: https://epapir.gov.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalról
Társas vállalkozások cégkapun keresztül, egyéni vállalkozók saját ügyfélkapujukon keresztül jogosultak a
beküldésre.

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon
nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.
Magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek részére az ügyfélkapun keresztül elérhető hivatalunk:
Dömsödi Polgármesteri Hivatal KRID kódja: 305015705
KRID kódhoz tartozó név: DOMSODPMH

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek:
a) természetes magánszemély
b) lakásszövetkezet,
c) adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület
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d) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó - a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő - mezőgazdasági
őstermelő, ( aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban adószámával nem szerepel! ) továbbá
e) az EVNY-ben nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak
(így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni
szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító
igazolvánnyal rendelkező).
Főszabály szerint ők továbbra is papír alapon tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése
alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Dömsöd, 2019. 06.04.
A jegyző nevében és megbízásából:
Ispánné Gergely Szilvia s.k.
adócsoport vezető
*(kivéve az Eüsz tv. 1 §. 23. pontban meghatározottak).
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet:
a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás , a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az
európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb
állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügy védi iroda, a szabadalmi ügyvivői
iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével
összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a kö ltségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

