
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az elektronikus ügyintézéshez, továbbá a Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzat 

adóhatósága előtti képviselet ellátására adott és/vagy az adóügyek elektronikus 

intézésére vonatkozó meghatalmazásról 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsz tv.) 9. § (1) * bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles az 

ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője. 

 

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, 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 ügyvédi iroda, 

a szabadalmi ügyvivői iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, az egyesület, a 

köztestület, valamint az alapítvány (felsorolás nem teljes körű, forrás: 2016. évi CXXX. törvény 

7. §.) 

 

Ezen adózói kör részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele kizárólag az alábbi 

módokon történhet: 

- a www.szolnok.hu/adougyek címen, az „ügyfélkapun keresztül beküldhető ÁNYK 

nyomtatványok” címszó alatt található nyomtatványok használatával, melyeket a 

www.szolnok.eado.hu címről is letölthetnek 

- megfelelő nyomtatvány hiányában a https://epapir.gov.hu honlapon elérhető e-papír 

rendszer segítségével (Témacsoport neve: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus neve: 

Adóügyek). 

 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) előírásai szerint, ha törvény 

nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve 

törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.  A meghatalmazást közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.  

 

Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján 

elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó 

meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő nyolc napon belül köteles az 

adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. (2017. 

évi CL. törvény 1. melléklet) 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink meghatalmazásukat kizárólag az E-adó 

rendszer segítségével (www.szolnok.eado.hu), az ott leírt tájékoztatót követve tudják 

benyújtani! (Meghatalmazás létrehozása) 
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