Ügymenet
Az ügy megnevezése:
Vállalkozói adóbejelentkezés egyéni vállalkozók / gazdasági társaságok részére
Illetékes ügyintéző:
Faragó-Krajcsi Tímea, Tóthné Kispál Márta, Orosz Adrienn adóügyi ügyintéző
Telefon: (32) 353-877/124,125 mellék
E-mail: krajcsi.timea@batonyterenye.hu, tothne.kmarta@batonyterenye.hu,
orosz.adrienn@batonyterenye.hu
Ügyintézés helye:
Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Adócsoportja
3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 209. iroda
Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:
- Bejelentkezés, Változás-bejelentés lap
Ügy leírása, szükségessége, folyamata:
Az önadózással teljesítendő adókra vonatkozik. Az egyéni vállalkozási tevékenységet kezdő vagy más
önkormányzat illetékességi területén már tevékenységet folytató és a helyi önkormányzatnál is
telephelyet létesítő (betelepülő) vállalkozónak a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül az
alkalmazott formanyomtatvány felhasználásával be kell jelentkeznie az önkormányzat adóhatóságánál.
Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kérelmet a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál kell benyújtani, a Bejelentkezés,
Változás-bejelentési lap megfelelő kitöltésével.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek:
A bejelentkezési lapot értelemszerűen kell kitölteni.
Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:
A nyomtatványnak nincs melléklete.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
Az ügyintézés díj- és illetékmentes.
Az ügyintézés határidejéről:
Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap.
A jogorvoslati lehetőségekről:
Mivel az adóhatóság részéről nem történik intézkedés, így jogorvoslatra nincs lehetőség.
Az alkalmazott jogszabályokról:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55. §-ai alapján az
adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja
tudomására.
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:
Az ügyfélnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az
általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más
személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.
Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést és az adatszolgáltatást.
A bejelentkezési, bejelentési, változás bejelentési, adatszolgáltatási, továbbá bevallási kötelezettség
elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót határidő kitűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő
kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó
elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul
mérsékelhető.

