FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Regisztráció az online adatszolgáltatással kapcsolatban

Kis Gábor

„2018. július 1-jétől
bevezetésre kerülő
online
adatszolgáltatás
teljesítésének
előfeltétele az
adózó, az adózó
törvényes
képviselője,
illetőleg állandó
meghatalmazottja
ügyfélkapus
hozzáférése.”

2018. július 1-jétől bevezetésre
san,
telefonon,
valamint
kerülő online adatszolgáltatás
személyesen és papír alapon
teljesítésének előfeltétele az
intézhető ügytípusban teljesadózó, az adózó törvényes
körű képviseletre
jogosult
képviselője, illetőleg állandó
(EGYKE adatlap 01-A lapjának
meghatalmazottja ügyfélkapus
D/3. rovat jelölésével)
hozzáférése, melynek birtokában • valamennyi
adóügy
végezhető el az adatszolgáltatás
elektronikus intézésére jogosult
teljesítéséhez szükséges egyszeri
(EGYKE adatlap 01-A lapjának
regisztráció.
E/1. rovat jelölésével)
• valamennyi adóügyi bevallás,
Az egyszeri regisztrációt az Online
adatszolgáltatás
és
Számla elektronikus felületén kell
elektronikusan
teljesíthető
megtenni. Az Online Számla
bejelentés, beadvány, kérelem
regisztrációt
olyan
személy
intézésére jogosult (EGYKE
jogosult
elvégezni,
aki
az
adatlap 01-B lapjának H/1. rovat
adatszolgáltatásra kötelezett vagy
jelölésével)
annak képviseletére jogosult. Így • valamennyi
adatszolgáltatás
az
adózó
vagy
törvényes
intézésére jogosult (EGYKE
képviselője, valamint az is, aki a
adatlap 01-B lapjának H/8.
NAV nyilvántartásában állandó
rovat jelölésével)
meghatalmazottként
szerepel, • általános
forgalmi
adóval
vagy az adóügyek elektronikus
összefüggő adatszolgáltatások
intézésére az adózó az Egységes
elektronikus intézésére jogosult
Képviseleti
Adatlapon
(a
(az EGYKE adatlap 01-B
továbbiakban: EGYKE) – a
lapjának
H/12.
rovat
későbbiekben
részletezetteknek
jelölésével)
megfelelően – feljogosította, és
rendelkezik ügyfélkapuval.
Az adó, valamint vámszakmai
oldalon rendszeresített korábbi
Állandó meghatalmazás vagy az adatlapok (’VAMO, ’T180, ’T182,
adóügyek elektronikus intézésére R01, R02, R03, R04) korábban
való feljogosítás abban az esetben megvalósult
integrációjából
vehető a regisztráció során kifolyólag javasoljuk az érintett
figyelembe, ha a meghatalmazott
képviselők jogosultságának újbóli
bejelentését
a
komplexebb,
• az állami adó- és vámhatóság jogszabályok folyamatos változását
előtt valamennyi elektroniku- nyomon követő EGYKE adatlapon.
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Az adatszolgáltatási kötelezettséget az adózó
nevében a felületen teljesítő természetes
személyek az ún. elsődleges és másodlagos
felhasználók,
a
számlázó
programból
teljesítendő adatszolgáltatás esetén a gép-gép
interfész használatához szükséges adatok
összessége pedig ún. technikai felhasználó.

szerinti
állandó
meghatalmazottja
az
elektronikus
felületen
megjelöl
(ún.
másodlagos felhasználó). Abban az esetben, ha
a másodlagos felhasználó teljesíti a
kötelezettséget, úgy az általa teljesített
valamennyi adatszolgáltatás az adóalany
nevében tett jognyilatkozatok minősül.

Az elsődleges felhasználó regisztrációja

A
másodlagos
felhasználó
számára
biztosítható hozzáférés az elektronikus úton
szolgáltatott adatokhoz az elsődleges
felhasználó döntése alapján történhet.

Az adatszolgáltatásra kötelezett regisztrációját
első ízben elvégző elsődleges felhasználó az
ún. kulcsfelhasználó a regisztrációt követően
teljes körű jogosultsággal rendelkezik.
Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy
az Online Számla elektronikus felületén első
lépésben bejelentkezik az ügyfélkapuba a
felhasználónevének, valamint jelszavának
megadásával. A megadott adatok alapján az
ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kísérli
meg. A viszontazonosítás során vizsgálja a
rendszer azt, hogy a megadott azonosító
adatokkal létezik-e regisztrált felhasználó. Ezt
követően az adatszolgáltatásra kötelezettre
vonatkozó adatok megadása szükséges,
elsőként a bejelentésre kötelezett ügyfél
típusának, valamint adóazonosító számának
megadásával.
A
regisztrációt
első
ízben
teljesítő
adózó/törvényes
képviselő/állandó
meghatalmazott, mint elsődleges felhasználó
jelenthet be további technikai vagy elsődleges
vagy másodlagos felhasználókat.
A másodlagos felhasználó
Az adatszolgáltatást az adóalany nevében az is
teljesítheti, akit az adóalany, vagy annak Air.

Ezen felhatalmazás alapján tehát az adózó
vagy törvényes képviselője, arra feljogosított
állandó
meghatalmazottja
a
felületen
szolgáltatott
adatokhoz
hozzáférést
biztosíthat olyan személy részére is, akire
vonatkozóan az adóügyekben történő eljárás
szigorú személyi feltételeinek nem kell
teljesülnie.
A technikai felhasználó
Számlázó
programból
teljesítendő
adatszolgáltatás
esetén
adatszolgáltatás
kizárólag gép-gép kapcsolat (interfész) útján
történhet.
A
technikai
felhasználó
jogosultsága
kizárólag az Online Számla felület (interfész)
használatára,
mint
adatszolgáltatás
teljesítésére terjed ki, egyéb jogosultságra
nem.
A technikai felhasználót az elsődleges
felhasználó hozhatja létre, melynek az adózó
azonosításában,
az
adatszolgáltatás
hitelesítésében van jelentősége és a
véglegesítéséhez jelszó megadása kötelező.
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Az
online
adatszolgáltatásnak
emberi
beavatkozás nélkül, azonnal, a számlázó
programból automatikusan kell megtörténnie,
melyre a regisztrációt követően nyílik
lehetőség.
Ahhoz
pedig,
hogy
az
adatszolgáltatás
megkezdődhessen,
a
technikai felhasználót – vagyis a gép-gép

interfész használatához szükséges adatokat nyilvántartásba kell venni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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