Tisztelt Szekszárdi Vállalkozók!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz tv.) rendelkezései alapján a helyi
önkormányzatok a gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot. Ez
magában foglalja – a gazdálkodó szervezetek részéről - az adóbevallások benyújtását, egyéb kérelmek
(pl. adóigazolás) kérvényezését. Az önkormányzati adóhatóság pedig a gazdálkodó szervezetek
cégkapu elérhetőségére kell megküldje az adózással kapcsolatos határozatokat, értesítőket, egyéb
iratokat.
Az adóbevallások, egyéb kérelmek benyújtásának menete a következő:
A helyi iparűzési adó bevallás benyújtása kétféle módon történhet. Továbbra is lehetőség van az állami
adóhatóság ÁNYK nyomtatvány kitöltő program használatával történő HIPA bevallás benyújtására, a
2017. évben már alkalmazott módon.
A másik módja az adóbevallás benyújtásának – ez használható az egyéb bevallások, illetve beadványok
esetében is – a városi portálról történő nyomtatvány-kitöltés.
A www.szekszard.hu weboldal megnyitását követően az adózás, e-ügyintézés / bevallások
menüpontból letölthető és a saját gépre menthető az iparűzési adóbevallás, a bejelentkezési
nyomtatvány, az adóelőleg-kiegészítés bevallására szolgáló nyomtatvány, továbbá az építményadó,
telekadó adatbejelentő nyomtatvány. Az egyéb kérelmek, úgymint adóigazolás, túlfizetés átvezetése
szintén e menüpontban tölthető le.
Az idegenforgalmi adó bevallás a „Turistavadász” szoftverből állítható elő, majd saját gépre mentést
követően szintén az alábbi módon kell beküldeni.
A kitöltött adóbevallás a következő módon küldhető be elektronikus úton:
-

https://epapir.gov.hu weboldal megnyitása, bejelentkezés az Ügyfélkapu felhasználónévvel,
jelszóval.
Cégkapuból szeretnék e-papírt benyújtani bejelölése, adószám beírása
a Témacsoportnál az „Önkormányzati igazgatás” kiválasztása
Ügytípusnál az „Adóügyek” választása
Címzett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Levél tárgya, Levél szövege kitöltése kötelező
Ezt követően lehet továbblépni a csatolmányokhoz, és a saját gépről feltölteni a küldendő
bevallást, egyéb iratot.
Ha minden megfelelő, „Tovább a véglegesítéshez”, majd küldés.

Az adóhatóság által küldött iratok letöltése a gazdálkodó szervezet részéről:
Önadózás alá tartozó adó (iparűzési adó, idegenforgalmi adó esetében) az adóhatóság részére
beérkezést, letöltést követően letöltési értesítőt küld a rendszer a gazdálkodó szervezet cégkapus
tárhelyére.
Kivetéses adó esetében (építményadó, telekadó, gépjárműadó), illetőleg adóigazolás kérésekor az
adóhatóság az iratot a gazdálkodó szervezet cégkapujára köteles megküldeni, a feladó „TCAVV”
minden esetben Szekszárd MJV Önkormányzatát jelöli.
A küldeményről a rendszer automatikusan e-mailt küld a cégkapu regisztrációjakor megadott e-mail
címre. A küldemény letöltése a következő:

-

https://tarhely.gov.hu weboldal megnyitása;
a cégkapuhoz regisztrált személy ügyfélkapus bejelentkezése
az azonosítást követően a bal oldali menüsorban a „BEJELENTKEZVE” felirat alatt megjelenő
név mellett található kis nyilat kell lenyitni, a cég adószámának kiválasztását követően jelennek
meg a cégkapura küldött iratok, melyek letölthetők, menthetők, kinyomtathatók.

A letöltésről az önkormányzat „letöltési igazolást” kap, mely bizonyítja, hogy az iratot a címzett átvette.
Ez a dátum alapozza meg a határozat jogerőre emelkedését, illetve a fizetési határidő beálltát.
Amennyiben a címzett nem tölti le a hivatalos küldeményt, az Eüsz tv. 14. § (4) bekezdés b) pontja
(átvétel megtagadása ) esetén a megtagadás időpontjában, illetve c) pontja alapján a második
értesítést követő ötödik munkanapon beáll a kézbesítési vélelem.
Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy cégkapujukat rendszeresen ellenőrizzék, hiszen az át nem vett
adófizetést előíró határozatok jogkövetkezményt, illetve végrehajtási eljárást vonhatnak maguk után.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja:
www.szekszard.hu.
Levelezési cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefonszám: +36 74/504-100
E-mail: ado@szekszard.hu
Ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

