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Szalánta Községi Önkormányzat
7811. Szalánta, Hunyadi János utca 63. SZALONK – KRID: 443548972
 72/524-900; +36301571668;  ado@szalanta.hu
Ügyfélfogadás: kedd, szerda 800 – 1600

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ
NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz törvény) és a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény 7. §. értelmező rendelkezésekben felsorolt gazdálkodó
szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől
kötelező.
Magánszemélyek részére az önkormányzat adóhatósági ügyek intézése lehetőség.
Igénybevételéhez szükséges, hogy az adózó ügyfélkapuval rendelkezzen és az
adóhatóságnál személyes adatlapján rögzítésre kerüljön ennek választása.
Elektronikus ügyintézés választása esetén az adóhatóság kizárólag ügyfélkapun keresztül
kommunikál a regisztrált személlyel.
Ügyfélkapun keresztül intézheti adóügyeit:
- ügyindítás, ügykövetés
- adóegyenleg lekérdezés
Elektronikus választás esetén a határozatokat, felhívásokat, féléves adószámla kivonatokat az
adóhatóság ügyfélkapura küldi meg az adózó részére (papír alapon már nem). Adószámla
kivonaton szereplő befizetéseit banki átutalással rendezheti, illetve készpénz befizetési
utalványt (csekket) személyesen kérhet az önkormányzatnál, automatikus kiküldésre nem kerül
ebben az esetben.
Elektronikus ügyintézéshez szükséges elérhetőség a megfelelő Önkormányzat kiválasztása után
érhető el.
Honlap címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Kérem, szíveskedjen a mellékelt nyilatkozatot kitölteni és az Önkormányzat hivatalában leadni
vagy az e-papír e-Papír (gov.hu) szolgáltatáson keresztül (a nyilatkozatot beszkennelve csatolva)
az ügyfélkapujával benyújtani!

Szalánta, 2022. május 16.
Király Zoltánné dr. jegyző nevében:
Kovács Emese Ágnes s.k
adóügyi főmunkatárs

NYILATKOZAT
Alulírott
Adózó neve: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Lakóhelye: ……………….………… város/község …………………….................................................... közterület neve
……………………..……

közterület jelleg (utca, út, stb.) …………… hsz.

Adóazonosító jele:
Születési helye: …………………………………………………………………; ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………….....
az alábbi nyilatkozatot teszem:
A mai naptól a Szalánta Községi Önkormányzat Adóhatóságánál az elektronikus ügyintézést
választom.
Ügyfélkapuval*:

rendelkezem

nem rendelkezem

Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, kérem jelölje*, hogy az Önkormányzati adóhatósági
ügyekben elektronikus ügyintézést:
igényel

nem igényel

Igénylés esetén, tudomásul veszem, hogy továbbiakban az Önkormányzati adóhatóságnál
ügyeimet kizárólag ügyfélkapun keresztül intézhetem, mindaddig amíg újabb nyilatkozatot
nem teszek.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
Kelt: …………………………..

év

hó

nap

………………………………………………………….

aláírás
Kérem a *-gal jelölt részeknél aláhúzni szíveskedjen!

