FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Új EGYKE adatlap jelent meg

Kis Gábor

„Az adóhatóság
közzétette az új
verziójú EGYKE
adatlapot és
egyúttal kéri az
ügyfeleket ennek
kizárólagos
használatára.
Felhívásukból
kiderül, hogy az
adatlap korábbi
verziója
2019.02.07.
napjától már nem
használható.”

Az adóhatóság közzétette az új
verziójú EGYKE adatlapot és
egyúttal kéri az ügyfeleket ennek
kizárólagos
használatára.
Felhívásukból kiderül, hogy az
adatlap
korábbi
verziója
2019.02.07. napjától már nem
használható. A már benyújtott
korábbi verziójú adatlapokat nem
kell megismételni.

Az EGYKE adatlap az alábbiakban
módosult:
1.
nem kell megadni
adatlap kitöltésekor:
-

a kapcsolattartásra szolgáló
email címet,

-

a
képviselő
székhely címét,

Az EGYKE adatlappal a NAV
előtti állandó meghatalmazás és a
törvényes képviseleten alapuló
képviseleti jogosultság jelenthető
be, úgy hogy az eBEV-es felületen
az állandó meghatalmazást már a 2.
meghatalmazott
természetes
személy is bejelentheti. Ehhez a
meghatalmazó külön jóváhagyása
szükséges, amelyről az érintett
vagy
érintettek
elektronikus 3.
értesítést kapnak.
2019-től
az
adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 4.
törvény (Air) meghatalmazottakra
vonatkozó
paragrafusa
az
elektronikus ügyintézés elvei
mentén egészült ki, és az
5.
adóhatóság indokolása alapján az
általánossá
vált
elektronikus
kapcsolattartás miatt került sor az
adatlap módosítására.
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az

szervezet

az állandó meghatalmazás
keltét,
ha változás
bejelentést,

miatt

tesz

nem
kell
megkülönböztetni
az
elektronikus, a papíros és a
személyes
képviseleti
jogosultságot,
a papíralapú adatlapot csak
a
benyújtónak
kell
aláírnia,
a teljeskörű képviseleti
jogosultsághoz elegendő az
1-es lap E/1-es rovatának
jelölése,
az egyes ügycsoportok a
jobb átláthatóság miatt
külön lapokra kerültek és
színükben is különböznek
egymástól,
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6.
7.

megjelölhető,
hogy
az
azonos
ügycsoporton szereplő képviselők
közül kinek küldje a NAV az iratokat,
az adatlap együttes jóváhagyásra
szolgáló 9-es lapján csak akkor kell
egyes ügyeket külön jelölni, ha az
együttes jóváhagyó a főlapon szereplő
képviselőnél
szűkebb
ügykörben
jogosult az együttes jóváhagyásra.

Az eBEV felületen az új EGYKE adatlap
kitöltéséhez továbbra sincs szükség az ÁNYK
nyomtatványkitöltő alkalmazás és az űrlap
letöltésére
és
telepítésére.
Papíralapú
benyújtás esetén a NAV honlapjáról letölthető.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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