Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.

<Bejelentkezési kötelezettség>
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
A bejelentkezés megtételére illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-BEJ" számú iForm nyomtatvány szolgál.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A bejelentkezéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében
köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó
székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati
adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.
Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változásbejelentési
kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek
kell tekinteni.
Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről,
valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.
Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az
állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e
bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön
felhívja.

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; -----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
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Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség
keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
A bejelentkezés kapcsán döntés, határozat, végzés nem kerül kiadásra.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
A bejelentkezés megtételére illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-BEJ" számú iForm nyomtatvány szolgál.
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A bejelentkezés beküldésére az „ASP-ADÓ-BEJ" számú iForm nyomtatvány szolgál
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
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