TÁJÉKOZTATÓ
az elektronikus ügyintézésről
Tisztelt Adózó!
Ezúton tájékoztatjuk és egyben felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2018. évtől Jászberény Város
Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája előtt az adóügyek teljes eljárási folyamatát a
gazdálkodó szervezetek, ide értve az egyéni vállalkozókat is, kizárólag elektronikus úton
intézhetik.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (Eüsztv.) alapján adóhatóságunkhoz tartozó (pl.: építményadó, telekadó, magánszemély
kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, kérelmek és egyéb eljárási ügyek) adóigazgatási
ügyek a gazdálkodó szervezetek számára elektronikus úton intézhetők és Adóigazgatási Iroda is
elektronikus úton köteles a kapcsolattartásra.
Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek, akik kötelezve vannak az elektronikus
ügyintézésre például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat
magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói
irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az
egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.
A gazdálkodó szervezetek - az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével –az
adóügyek elektronikus intézésére 2019. évtől kizárólag a cégkaput használhatják. A cégkapun
kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu használatához kapcsolódó
beállítások. A cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.
Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek elektronikus úton történő intézésére, a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely (a továbbiakban: KÜNY tárhely), a régi nevén
ügyfélkapu szolgál. Az egyéni vállalkozó adózónak rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel!
Felhívom a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a cégkapura vagy KÜNY
tárhelyre elektronikusan megküldött hatósági iratokhoz kapcsolódó jogokat az adózó csak akkor tudja
időben érvényesíteni (észrevétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás stb.), ha a küldeményeket megfelelő
időben átveszi / letölti.
Kérjük amennyiben a fenti szabályozás szerinti tárhellyel még nem rendelkezik, akkor arról
mihamarabb gondoskodjon.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd,
Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel:
57/505-711
Elektronikus adórendszerünk elérhető: www.jaszbereny.eado.hu
Aktuális adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város honlapján:
www.jaszbereny.hu.
Köszönjük az együttműködését.
Kelt: Jászberény, 2019. február 18.
Tisztelettel: Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága

