Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.

<Adóigazolás>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Elektronikusan és papír alapon benyújtható „Kérelem adóigazolás kiállítására” űrlap elérhetőség:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
A benyújtható űrlapot a honlapon az ügyintézés menürészben az adóigazgatási ügyekbe belépve az
ügyleírás mellett megtalálja:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 2. mellékletének VI. pontjának 4. alpontjában foglaltak
alapján illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában
szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a
jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást. Az általános adóigazolás
tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben
megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott,
de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési,
bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által
lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján
keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott
köztartozásokat. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján
vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása,
valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----1

Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Természetes személyek a kérelmet benyújthatják az adóhatóság által rendszeresített űrlapon,
elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az
adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek
nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az
adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján
elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
- Kérelem adóigazolás kiállítására
Elektronikusan elérhető az E önkormányzati portálon E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
Papír alapon történő benyújtáshoz letölthető:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
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