IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN
Intézze idegenforgalmi adóbevallását kényelmesen elektronikus úton!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat, hogy idegenforgalmi adóbevallási
nyomtatvány benyújtását intézheti elektronikusan is.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1. napjától kötelező jelleggel
bevezette az elektronikus ügyintézést.
Ez alapján a gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus
ügyintézésre köteles.
Természetes személy - magánszemély – ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az
elektronikus ügyintézésre, az ügyintézés feltétele (ügyfélkapus regisztrációval kell
rendelkezni) a rendelkezési nyilvántartás https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen
elérhető Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztüli azonosítást
követően. A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek,
illetve meghatalmazásainak rögzítésére.
Fentiek megléte után a https://heviz.asp.lgov.hu/ portálunkon (vagy az Önkormányzati
Hivatali Portál internetes oldalán https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap - bejelentkezés után
Hévíz település kiválasztásával - felületen tudja bevallását intézni, Intézze ügyeit
elektronikusan! szövegre kattintással.
FONTOS! Kérjük bármely felületet is használja lépjen be a „Bejelentkezés” menübe, amely
átirányít a KAÜ azonosításhoz, ahol választható az ügyfélkapun keresztüli belépés (vagy az
elektronikus személyigazolvánnyal, vagy a telefonos azonosítással történő belépés). A
bejelentkezés elmulasztása esetén nem tudja elektronikusan elküldeni az űrlapot, valamint azt
nem lehet menteni és tárolni.
Majd az „ÜGYINDÍTÁS” kiválasztásával, az „ELJÁRÁS MÓDJA” értelemszerű
megjelölésével, ami minden esetben kitöltendő „Keresés az űrlap adatokban” „ÁGAZAT”
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„LEKÉRDEZÉS”-nél tudja az Online kitöltést elindítani.
Az elektronikus űrlap minden esetben főlappal kezdődik, ahol a bejelentkezett ügyfél adatai
jelennek meg, offline módban a beküldő adatai üresek, itt a bal felső sarokban az „űrlap
beküldése” menüpont nem jelenik meg, tehát nem lehet elektronikusan beküldeni!
Az elektronikus nyomtatványban az egyes lapok között a felső menüsorban található
„Fejezetek” menüponttal lehet lépegetni.
„Űrlap előnézet” gombra kattintva megjelenik pdf formában az elektronikus nyomtatvány.
Beküldés előtt javasoljuk az „Ellenőrzések lefuttatása” menüpontot használni, amely
megmutatja, hol van még kötelezően kitöltendő mező.
Az elektronikus űrlap beküldése az „Űrlap beküldése” menüpontra kattintással lehetséges,
az űrlapot menteni csak beküldés előtt lehetséges, amennyiben el kívánja azt menteni akkor
a beküldés előtt tegye meg.
Bízunk abban, hogy az elektronikus ügyintézéssel hozzájárulunk a gyors, egyszerű
ügyintézéshez.
Kérdés esetén kollégáink a Hévízi Polgármesteri Hivatal elérhetőségén 8380 Hévíz, Kossuth
u. 1. tel. 83-500-800 szívesen segítenek.
Hévízi Polgármesteri Hivatal

