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Bővül az elektronikusan intézhető ügyek köre
A 2018-as évben a legjelentősebb
változás
az
elektronikus
ügyintézésben, hogy az adózók
meghatározott
körének
az
ellenőrzési
eljárással
összefüggően elektronikusan kell
intézni
ügyeiket,
benyújtani
ügyeikkel
kapcsolatos
iratot,
nyilatkozatot.
Kis Gábor

„A 2018-as évben a
legjelentősebb
változás az
elektronikus
ügyintézésben, hogy
az adózók
meghatározott
körének az
ellenőrzési
eljárással
összefüggően
elektronikusan kell
intézni ügyeiket,
benyújtani ügyeikkel
kapcsolatos iratot,
nyilatkozatot.”

elektronikus
ügyintézéshez
ellenőrzési eljárás során néven. Az
ELLUGY nyomtatvány célja, hogy
az adózó az ellenőrzési eljárás
során
az
elektronikus
ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és
egyéb kötelezettségeket a postai út
vagy
személyes
megjelenés
mellőzésével, elektronikus úton
tudja teljesíteni a NAV felé. A
nyomtatvány segítségével az adózó
elektronikus úton küldheti be az
eljárás
során
benyújtandó
dokumentumokat
(például
meghatalmazást,
nyilatkozatot,
iratanyagot, észrevételt, stb.).

Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII.
törvény
(Eüsztv.)
valamint
az
elektronikus
ügyintézés
részletszabályairól
szóló 451/2016. kormányrendelet
(E-ügyintézési
rendelet)
az
adóigazgatási
eljárások E-PAPÍR
szabályaival együtt alkotják az
elektronikus
ügyintézés Az Eüsztv. hatálya alá tartozó
jogszabályi kereteit.
szervek 2018. január 1-jétől
kötelesek az ügyek elektronikus
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál intézését biztosítani, melynek
(NAV) elektronikusan intézhető alapján a 451/2016. (XII.19.) Korm.
ügyek köre folyamatosan bővült, rendelet
értelmében
az
e2018-tól pedig megvalósul a ügyintézést biztosító szervek 2018.
kétirányú
elektronikus január 1-jétől kötelesek biztosítani
kapcsolattartás az ellenőrzési az e-Papír szolgáltatás útján
előterjesztett
beadványok
tevékenység tekintetében.
fogadását, ha az adott ügytípus
elektronikus
űrlappal
nem
ELLUGY
támogatott.
Az
elektronikus
iratok
fogadásának biztosítására új, Az
e-Papír
egy
ingyenes,
üzenetküldő
ellenőrzés specifikus nyomtatvány hitelesített
került kialakításra az ÁNYK alkalmazás,
amely
internetfelületen
ELLUGY
Adatlap
2018. február 7.
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kapcsolaton keresztül, elektronikus úton
összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező
ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott
intézményekkel.
Az ügyindításhoz a megjelenő KAÜ-felületen
az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval
lehet belépni a https://epapir.gov.hu/ oldalon
és a megjelenő témacsoportok valamint
ügytípusok közül választani.
NAVKPER2
A NAV bírósági úton támadható döntéseivel,
intézkedéseivel
szembeni
keresetek

benyújtására a jövőben a NAVKPER2 jelű
űrlap alkalmazandó. Ezt az űrlapot kizárólag a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamely szerve,
valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által
felülellenőrzési eljárásban, vagy a NAV
vezetője által első fokon meghozott, és
Nemzetgazdasági Miniszter által másodfokon
felülvizsgált közigazgatási döntéssel szembeni
közigazgatási per kezdeményezésénél lehet
kitölteni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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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