Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül - a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel
Önnek az adatlap kitöltéséhez.
1. EGYKE-Főlap, EGYKE-1 és EGYKE-9 lap...................................................................
Az adatlapon törvényes képviselőt jelentek be.
Az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi ügycsoportban teljeskörű, állandó
meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése

2. EGYKE-Főlap, EGYKE-1, EGYKE-2, EGYKE-3, EGYKE-4, EGYKE-5, EGYKE-6,
EGYKE-7, és EGYKE-9 lap................................................................................................
Az állami adó- és vámhatóság előtt egyes külön nevesített ügyekben
állandó meghatalmazáson, szervezeti képviseleten alapuló képviseleti
jogosultság bejelentése

3. EGYKE-Főlap, EGYKE-1, EGYKE-8 lap..........................................................................
Egyes adóügyek telefonon keresztül történő intézésére feljogosító
állandó meghatalmazáson, szervezeti képviseleten alapuló képviseleti
jogosultság bejelentése
4. EGYKE-Főlap........................................................................................................................
A képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentése
Az Art. 1. melléklet 24. pontja szerinti bejelentés teljesítése

vonalkód helye

EGYKE
Nemzeti Adóés Vámhivatal

EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP
AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG ELŐTT INTÉZHETŐ ÜGYEK TEKINTETÉBEN
AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELETI JOGOSULTSÁG BEJELENTÉSÉHEZ
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz - 1 példányban

Hivatal tölti ki

Az átvevő kódja

Az átvevő szervezet kódja

Beérkezés
év

hó

nap

év

hó

nap

Postára adás
Az átvevő aláírása

A. Képviselő adatai:
1. Családi és utóneve:
2. Adószáma:

3. Adóazonosító jele:

4. Képviselet jogcíme:
Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, könyvvizsgáló
vámtanácsadó, vámügynök esetében a nyilvántartási száma:
Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

5. Szervezet elnevezése (amennyiben a képviselő a 4. pontban írt 6, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35-ös jogcíme
alapján szervezet alkalmazásában, illetve képviseletében jár el):

6. Az 5. pont szerinti szervezet adószáma:
7. Az 5. pont szerinti szervezet jogelődjének adószáma:
8. Az adatlapon jelölt jogosultságokhoz tartozó ügyekben valamennyi állami adó-és vámhatósági irat átvétele:
9. Az 5. pont szerinti szervezet Magyarországi székhely címmel nem rendelkezik:

B. Képviselt adózó/ügyfél adatai:
1. Neve/ elnevezése:
2. Adószáma, csoportazonosító száma:
3. Adóazonosító jele:
4. Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:
6. Telefonszáma:

5. Ügyintéző neve:

C. A képviseleti jogosultság megszüntetésének bejelentése
1. A képviselet megszűnését képviselőként kívánom bejelenteni
2. A képviselet megszűnését képviseltként kívánom bejelenteni.
Az állami adó- és vámhatósági ügyek intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás visszavonásának,
felmondásának, a törvényes képviseleti jogosultság megszűnésének időpontja:
év
A nyomtatvány pótlapjaként szereplő állandó meghatalmazást mellékelem

hó

Beadott 9-es lapok száma:

Egyéb formában megírt állandó meghatalmazást, jogi személy létesítő okiratát mellékelem
Az adatlapot személyesen vagy papír alapon, postai úton nyújtom be:
(Akkor jelölhető, ha a "B" blokk szerinti adózó/ügyfél az állami adó- és vámhatósággal elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett)
Az adatlap papír alapon történő benyújtója megegyezik
az „A” blokkban nevesített képviselővel:
Bejelentő neve

helység

év

hó

nap

Bejelentő aláírása

nap

EGYKE-1

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

D. A képviselet jogalapjának, illetve az állandó meghatalmazás adatainak bejelentése
1. Az adózó/ügyfél törvényes képviselője vagyok, és az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi ügy intézésére jogosult vagyok:
Az állami adó- és vámhatóság előtt intézhető ügyek állandó meghatalmazott útján történő intézésének érdekében
2. a következő bejelentést teszem:
A meghatalmazás hatálya az állami adó- és vámhatóság előtt:
Kezdete:
A meghatalmazás az állami adó- és vámhatósághoz történő beérkezésétől
A meghatalmazás visszavonásig

-től hatályos

vagy
év

Vége:
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-ig hatályos
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AZ ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁSON ALAPULÓ KÉPVISELET TERJEDELMÉNEK BEJELENTÉSE: „E”-„L” BLOKKOK

E. Az állami adó- és vámhatóság előtt az alábbi ügycsoportokban teljeskörű, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Valamennyi adóügy intézése (kivéve végrehajtási, jövedéki és telefonos ügyek, melyeket ez a kategória nem tartalmaz)

2.

Valamennyi vámügy intézése

3.

Valamennyi végrehajtási ügy intézése

4.

Valamennyi rendészeti, speciális és jövedéki ügy intézése

5.

Valamennyi telefonon intézhető adóügy intézése

6.

Egységes adószámla lekérdezése, pótléklevezetés adatainak megtekintése

Amennyiben a fenti ügycsoportokra teljeskörű, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, akkor az
ügycsoportokba tartozó egyes ügytípusokat a következő lapokon (EGYKE-2-8) jelölheti. A jelöléshez szükséges, hogy az ELŐLAPON a
2-es és 3-as pontokat válassza!
További lapokon jelölhető ügytípusok:
EGYKE-2:
Egyes adóügyi lekérdezésekre, szolgáltatásokra, formalizálatlan kérelmekre vagy eljárásokra állandó meghatalmazáson alapuló
EGYKE-3:
Egyes adóügyi űrlapok benyújtására jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („G” blokk)
EGYKE-4:
Egyes végrehajtási űrlapok benyújtására, illetve űrlaphoz nem köthető végrehajtási ügyekre jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („H” blokk)
EGYKE-5:
Egyes vámszakmai űrlapok benyújtására jogosító, illetve űrlaphoz nem köthető vámszakmai ügyek intézésére jogosító állandó
meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („I” blokk)
EGYKE-6:
Egyes rendészettel és speciális ügyekkel összefüggő űrlapok benyújtására jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése („J” blokk)
EGYKE-7:
Egyes jövedéki űrlapok benyújtására jogosító, illetve űrlaphoz nem köthető jövedéki ügyek intézésére állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („K” blokk)
EGYKE-8:
Egyes adóügyek telefonon történő intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („L” blokk)
EGYKE-9:
Együttes jóváhagyók, ellenjegyzők bejelentése („M” blokk)

EGYKE-2
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

F.

Az alábbi adóügyi lekérdezésekre, szolgáltatásokra, formalizálatlan kérelmekre, egyéb eljárásokra vonatkozó
állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése

1. Szja 1+1 %-os felajánlások lekérdezése
2. Adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti állami adó- és vámhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk
lekérdezése
3. Az adózó állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adatainak lekérdezése, az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban
szereplő adatok megtekintése
4. Ellenőrzés - ideértve az ellenőrzésről szóló értesítés, illetve megbízólevél átvételét - és az azt követő hatósági eljárás
5. Bevallási kötelezettségekkel, adóteljesítménnyel kapcsolatos lekérdezés
6. Fizetési kedvezményi ügy állapotának lekérdezése
7. Kérelemre indult ügyek állapotáról szóló tájékoztatás
8. Az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott természetes személyek adatainak lekérdezése
9. Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 1. melléklet 3. és 3.2. pontja szerinti bejelentések, és az Art. 50. § (1) bekezdés
szerinti bevallások munkáltató, kifizető által történő lekérdezése
10. Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 1. melléklet 3. és 3.2. pontja szerinti bejelentések, és az Art. 50. § (1) bekezdés
szerinti bevallások természetes személy által történő lekérdezése
11. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés
összeállítása, és internetes felületen történő bankkártyás fizetés (VPOS) indítása
12. A meghatalmazó által befogadott számlák tekintetében más adózó által az Áfa tv. 10. sz. melléklete alapján teljesített
elektronikus számlaadat-szolgáltatás adatainak lekérdezése
13. MOSS - Mini Egyablakos Rendszer
14. Iratbetekintés
15. Bevallási másolat kérése
16. Az Szja tv. 7. számú melléklete szerinti külföldiek osztalékadó visszaigénylése
17. Adó soron kívüli megállapítása iránti eljárás
18. Jogorvoslat
19. Kölcsönös egyeztetési eljárás
20. Adófizetési biztosíték nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos adatok megtekintése
Különleges gazdasági övezetre megállapított helyi adókra vonatkozó teljes eljárás
21. helyi iparűzési adó nélkül (telekadó, építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó)
22. Gépjárműadó ügyek

EGYKE-3
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

G.

Az alábbi adóügyek - kivéve végrehajtási és jövedéki ügyek - intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése

1.

Valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és bejelentés, beadvány, kérelem

2.

Valamennyi bevallás
Az alábbi bevallások

a)

Jogszabály alapján természetes személy részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járuléktípusú bevallások

b)

Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

c)

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bevallása

d)

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

e)

Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is.)

3.

Valamennyi adatszolgáltatás
Az alábbi adatszolgáltatások

a)

Természetes személy jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások

b)

Egyéb kontroll adatszolgáltatások

c)

Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások

d)

Általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások

4.

Valamennyi bejelentés/beadvány/kérelem
Az alábbi bejelentések/beadványok/kérelmek

a)

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bejelentése

b)

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentések, beadványok, kérelmek

c)

Egyéb, környezetvédelmi termékdíjhoz nem kapcsolódó bejelentések, beadványok, kérelmek

d)

IGAZOL; TERMESZ; KOMA nyomtatványok leadása

e)

Kiadott adóhatósági igazolások felhasználó általi ellenőrzéséhez

f)

Fizetési kedvezményre irányuló teljes körű eljárás lefolytatása

g)

A magánszemély adózó szja 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatának benyújtása

h)

Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás

EGYKE-4
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

H. Az alábbi végrehajtási űrlapok benyújtására, illetve végrehajtási ügyek intézésére jogosító, állandó
meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására, és meghatározott cselekmény végrehajtására

2.

Közreműködő szervezetek regisztrációja

3.

Valamennyi a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás, kérelem, beadvány, nyilatkozat

4.

Feljogosítás a végrehajtási eljárásban a kapcsolattartásra

5.

Adatlappal nem támogatott végrehajtási eljárási cselekmények

6.

Iratbetekintés

7.

Jogorvoslat

EGYKE-5
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

I.
1.

Az alábbi vámszakmai űrlapok benyújtására, vámszakmai ügyek intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
Közvetlen vámjogi képviselőként valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy
Közvetlen vámjogi képviselőként az alábbi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

a)

szabad forgalomba bocsátás

b)

ideiglenes behozatal

c)

meghatározott célra történő felhasználás

d)

belépési és kilépési gyűjtő vám-árunyilatkozat benyújtása, vám elé állítás, átmeneti megőrzésre vonatkozó árunyilatkozat benyújtása

e)

kivitel

f)

árutovábbítás

g)

tárolás

h)

aktív feldolgozás

i)

passzív feldolgozás

2.

Közvetett vámjogi képviselőként valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy
Közvetett vámjogi képviselőként az alábbi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

a)

szabad forgalomba bocsátás

b)

ideiglenes behozatal

c)

meghatározott célra történő felhasználás

d)

belépési és kilépési gyűjtő vám-árunyilatkozat benyújtása, vám elé állítás, átmeneti megőrzésre vonatkozó árunyilatkozat benyújtása

e)

kivitel

f)

árutovábbítás

g)

tárolás

h)

aktív feldolgozás

i)

passzív feldolgozás

3.

Vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó további valamennyi ügy
Vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó alábbi egyéb ügy

a)

regisztrációs adó adatlap benyújtása

b)

adóraktározás

4.

Valamennyi vámigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó ügy, e-AEO, e-BTI

5.

Valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó utólagos jellegű intézkedés, valamint nyomtatvánnyal nem támogatott
és e-papír ügycsoportban sem nevesített egyéb kérelem (kivéve jogorvoslat, melyet ez a kategória nem tartalmaz)

6.

Vámigazgatási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat

EGYKE-6
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:
J. Az alábbi rendészettel és speciális ügyekkel összefüggő űrlapok benyújtására, illetve rendészeti és speciális ügyek
intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Valamennyi rendészeti ügy
Az alábbi rendészeti ügyek

a)

Fémkereskedelmi engedély iránti kérelem

b)

Fémkereskedelmi adatszolgáltatások

c)

Fémkereskedelmi bejelentések

d)

Iratbetekintés

e)

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések, kérelmek

2.

Valamennyi speciális ügy

a)

Sorszámtartományok iránti kérelem

b)

Sorszámtartományok elszámolása

3.

Egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyek (kivéve adóügyek és webes ügysegéden intézhető ügyek)

Az alábbi speciális ügyek

EGYKE-7
Adózó neve:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

K. Az alábbi jövedéki űrlapok benyújtására, jövedéki ügyek intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése
1. Valamennyi jövedéki ügy
Az alábbi jövedéki ügyek
2. Jövedéki adóbevallások
3. Jövedéki engedélyezéssel, nyilvántartásba vétellel, biztosíték kezeléssel kapcsolatos ügyek
4. Zárjegy igényléssel, zárjegy adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek
5. Hivatalos zárral kapcsolatos ügyek
6. Jövedéki adatszolgáltatások
7. Jövedéki bejelentések
8. Jövedéki üggyel kapcsolatos kérelmek, egyéb bejelentések, nyilatkozatok (ideértve az iratbetekintést is)
9. Jogorvoslati kérelem, kifogás jövedéki ügyekben
10. Valamennyi dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos ügy (ideértve az iratbetekintést is)
11. Valamennyi bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával kapcsolatos ügy
12. Valamennyi EMCS-sel kapcsolatos ügy
13. Szakmai vélemény (állásfoglalás) iránti kérelem jövedéki, illetve dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben
Jövedéki ellenőrzés és egyéb hivatalból induló jövedéki ügy (ideértve az ellenőrzésről szóló értesítés, illetve
14. megbízólevél átvételét és az azt követő hatósági eljárást)
15. Jövedéki adatok lekérdezése

EGYKE-8

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

L. Az adóügyek telefonon történő intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság
bejelentése
1.

Egyedi tájékoztatás az adózó, ügyfél állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó egységes adószámlájáról,
az adószámla-kivonatáról, az adózót, ügyfelet érintő fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról, adóügyek intézésére vonatkozó
állami adó- és vámhatósági regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás
bevallásáról, az adózó által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról

2.

Adóalany-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés

3.

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataival kapcsolatos bejelentő és változás bejelentő adatlap javítása

4.

Jogszabály alapján természetes személy részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járulék típusú bevallások

5.

Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

6.

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bevallása

7.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

8.

Az előző pontokban nem szereplő bevallások

9.

Egységes adószámlával kapcsolatos ügyintézés, adónemek közötti átvezetés kezdeményezése

10. Adó-, és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése
11. A gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele
12. Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról,
az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról
13. Adózói minősítéssel kapcsolatos tájékoztatás kérés, kifogás előterjesztése

EGYKE-9

Lapszám:
Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

M. Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén a további jóváhagyó(k) adatai:
1.

Együttes jóváhagyó neve:

2.

Adóazonosító jele:

3.

Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Nyilvántartási száma:

Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

4.

Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve:

5.

A 4. pont szerinti szervezet adószáma:

6.

Jóváhagyás jogcíme:

7.

Együttes jóváhagyó neve:

8.

Adóazonosító jele:

9.

Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Nyilvántartási száma:

Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

10. Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve:
11. A 10. pont szerinti szervezet adószáma:
12. Jóváhagyás jogcíme:
13.

Jóváhagyással érintett űrlap csoportok (amennyiben a jóváhagyó/ellenjegyző az EGYKE Főlap „A” rovatban szereplő képviselő
bejelenteni kívánt jogosultságainál szűkebb jogkörrel rendelkezik):
a. Adóügyi űrlapok (EGYKE-3 lap)
b. Vámszakmai űrlapok (EGYKE-5 lap)
c. Rendészeti és speciális űrlapok (EGYKE-6 lap)
d. Jövedéki űrlapok (EGYKE-7 lap)

EGYKE-Pótlap
AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK
INTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ
ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁS
Nemzeti Adóés Vámhivatal

A. Képviselő adatai:
1. Családi és utóneve:
2. Adószáma:

3. Adóazonosító jele:

4. Képviselet jogcíme:
Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, könyvvizsgáló
vámtanácsadó, vámügynök esetében a nyilvántartási száma:
Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

5. Szervezet elnevezése (amennyiben a képviselő a 4. pontban írt 6, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35-ös jogcíme
alapján szervezet alkalmazásában, illetve képviseletében jár el)

6. Az 5. pont szerinti szervezet adószáma:
7. Az 5. pont szerinti szervezet jogelődjének adószáma:
8. Az adatlapon jelölt jogosultságokhoz tartozó ügyekben valamennyi állami adó-és vámhatósági irat átvétele:
9. Az 5. pont szerinti szervezet Magyarországi székhely címmel nem rendelkezik:

B. Képviselt adózó/ügyfél adatai:
1. Neve/ elnevezése:
2. Adószáma, csoportazonosító száma:
3. Adóazonosító jele:
4. Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:
6. Telefonszáma:

5. Ügyintéző neve:

C. A képviseleti jogosultság megszüntetésének bejelentése
1. A képviselet megszűnését képviselőként kívánom bejelenteni
2. A képviselet megszűnését képviseltként kívánom bejelenteni.
Az állami adó- és vámhatósági ügyek intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás visszavonásának,
felmondásának, a törvényes képviseleti jogosultság megszűnésének időpontja:
év
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

hó
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EGYKE-Pótlap1

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

D. A képviselet jogalapjának, illetve az állandó meghatalmazás adatainak bejelentése
1.

Az adózó/ügyfél törvényes képviselője vagyok, és az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi ügy intézésére jogosult vagyok:

2.

Az állami adó- és vámhatóság előtt intézhető ügyek állandó meghatalmazott útján történő intézésének érdekében
a következő bejelentést teszem:
A meghatalmazás hatálya az állami adó- és vámhatóság előtt:
Kezdete:
A meghatalmazás az állami adó- és vámhatósághoz történő beérkezésétől
Vége:
A meghatalmazás visszavonásig

vagy

-től hatályos
év

vagy

hó

nap

-ig hatályos
év

hó

nap

AZ ÁLLANDÓ MEGHATALMAZÁSON ALAPULÓ KÉPVISELET TERJEDELMÉNEK BEJELENTÉSE: „E”-„L” BLOKKOK

E. Az állami adó- és vámhatóság előtt az alábbi ügycsoportokban teljeskörű, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Valamennyi adóügy intézése (kivéve végrehajtási, jövedéki és telefonos ügyek, melyeket ez a kategória nem tartalmazza)

2.

Valamennyi vámügy intézése

3.

Valamennyi végrehajtási ügy intézése

4.

Valamennyi rendészeti, speciális és jövedéki ügy intézése

5.

Valamennyi telefonon intézhető adóügy intézése

6.

Egységes adószámla lekérdezése, pótléklevezetés adatainak megtekintése
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

Amennyiben a fenti ügycsoportokra teljeskörű, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, akkor az
ügycsoportokba tartozó egyes ügytípusokat a következő lapokon (EGYKE-2-8) jelölheti. A jelöléshez szükséges, hogy az ELŐLAPON a
2-es és 3-as pontokat válassza!
További lapokon jelölhető ügytípusok:
EGYKE-2:
Egyes adóügyi lekérdezésekre, szolgáltatásokra, formalizálatlan kérelmekre vagy eljárásokra állandó meghatalmazáson alapuló
EGYKE-3:
Egyes adóügyi űrlapok benyújtására jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („G” blokk)
EGYKE-4:
Egyes végrehajtási űrlapok benyújtására, illetve űrlaphoz nem köthető végrehajtási ügyekre jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („H” blokk)
EGYKE-5:
Egyes vámszakmai űrlapok benyújtására jogosító, illetve űrlaphoz nem köthető vámszakmai ügyek intézésére jogosító állandó
meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („I” blokk)
EGYKE-6:
Egyes rendészettel és speciális ügyekkel összefüggő űrlapok benyújtására jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése („J” blokk)
EGYKE-7:
Egyes jövedéki űrlapok benyújtására jogosító, illetve űrlaphoz nem köthető jövedéki ügyek intézésére állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („K” blokk)
EGYKE-8:
Egyes adóügyek telefonon történő intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése („L” blokk)
EGYKE-9:
Együttes jóváhagyók, ellenjegyzők bejelentése („M” blokk)

EGYKE-Pótlap2

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

F.

Az alábbi adóügyi lekérdezésekre, szolgáltatásokra, formalizálatlan kérelmekre, egyéb eljárásokra vonatkozó
állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése

1. Szja 1+1 %-os felajánlások lekérdezése
2. Adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti állami adó- és vámhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk
lekérdezése
3. Az adózó állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adatainak lekérdezése, az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban
szereplő adatok megtekintése
4. Ellenőrzés - ideértve az ellenőrzésről szóló értesítés, illetve megbízólevél átvételét - és az azt követő hatósági eljárás
5. Bevallási kötelezettségekkel, adóteljesítménnyel kapcsolatos lekérdezés
6. Fizetési kedvezményi ügy állapotának lekérdezése
7. Kérelemre indult ügyek állapotáról szóló tájékoztatás
8. Az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott természetes személyek adatainak lekérdezése
9. Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 1. melléklet 3. és 3.2. pontja szerinti bejelentések, és az Art. 50. § (1) bekezdés
szerinti bevallások munkáltató, kifizető által történő lekérdezése
10. Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 1. melléklet 3. és 3.2. pontja szerinti bejelentések, és az Art. 50. § (1) bekezdés
szerinti bevallások természetes személy által történő lekérdezése
11. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés
összeállítása, és internetes felületen történő bankkártyás fizetés (VPOS) indítása
12. A meghatalmazó által befogadott számlák tekintetében más adózó által az Áfa tv. 10. sz. melléklete alapján teljesített
elektronikus számlaadat-szolgáltatás adatainak lekérdezése
13. MOSS - Mini Egyablakos Rendszer
14. Iratbetekintés
15. Bevallási másolat kérése
16. Az Szja tv. 7. számú melléklete szerinti külföldiek osztalékadó visszaigénylése
17. Adó soron kívüli megállapítása iránti eljárás
18. Jogorvoslat
19. Kölcsönös egyeztetési eljárás
20. Adófizetési biztosíték nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos adatok megtekintése
Különleges gazdasági övezetre megállapított helyi adókra vonatkozó teljes eljárás
21. helyi iparűzési adó nélkül (telekadó, építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó)
22. Gépjárműadó ügyek
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap3

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

G.

Az alábbi adóügyek - kivéve végrehajtási és jövedéki ügyek - intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése

1.

Valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és bejelentés, beadvány, kérelem

2.

Valamennyi bevallás
Az alábbi bevallások

a)

Jogszabály alapján természetes személy részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járuléktípusú bevallások

b)

Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

c)

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bevallása

d)

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

e)

Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is.)

3.

Valamennyi adatszolgáltatás
Az alábbi adatszolgáltatások

a)

Természetes személy jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások

b)

Egyéb kontroll adatszolgáltatások

c)

Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások

d)

Általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások

4.

Valamennyi bejelentés/beadvány/kérelem
Az alábbi bejelentések/beadványok/kérelmek

a)

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bejelentése

b)

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentések, beadványok, kérelmek

c)

Egyéb, környezetvédelmi termékdíjhoz nem kapcsolódó bejelentések, beadványok, kérelmek

d)

IGAZOL; TERMESZ; KOMA nyomtatványok leadása

e)

Kiadott adóhatósági igazolások felhasználó általi ellenőrzéséhez

f)

Fizetési kedvezményre irányuló teljes körű eljárás lefolytatása

g)

A magánszemély adózó szja 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatának benyújtása

h)

Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap4

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

H. Az alábbi végrehajtási űrlapok benyújtására, illetve végrehajtási ügyek intézésére jogosító, állandó
meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására, és meghatározott cselekmény végrehajtására

2.

Közreműködő szervezetek regisztrációja

3.

Valamennyi a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás, kérelem, beadvány, nyilatkozat

4.

Feljogosítás a végrehajtási eljárásban a kapcsolattartásra

5.

Adatlappal nem támogatott végrehajtási eljárási cselekmények

6.

Iratbetekintés

7.

Jogorvoslat
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap5

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

I.
1.

Az alábbi vámszakmai űrlapok benyújtására, vámszakmai ügyek intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson
alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
Közvetlen vámjogi képviselőként valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy
Közvetlen vámjogi képviselőként az alábbi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

a)

szabad forgalomba bocsátás

b)

ideiglenes behozatal

c)

meghatározott célra történő felhasználás

d)

belépési és kilépési gyűjtő vám-árunyilatkozat benyújtása, vám elé állítás, átmeneti megőrzésre vonatkozó árunyilatkozat benyújtása

e)

kivitel

f)

árutovábbítás

g)

tárolás

h)

aktív feldolgozás

i)

passzív feldolgozás

2.

Közvetett vámjogi képviselőként valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy
Közvetett vámjogi képviselőként az alábbi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

a)

szabad forgalomba bocsátás

b)

ideiglenes behozatal

c)

meghatározott célra történő felhasználás

d)

belépési és kilépési gyűjtő vám-árunyilatkozat benyújtása, vám elé állítás, átmeneti megőrzésre vonatkozó árunyilatkozat benyújtása

e)

kivitel

f)

árutovábbítás

g)

tárolás

h)

aktív feldolgozás

i)

passzív feldolgozás

3.

Vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó további valamennyi ügy
Vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó alábbi egyéb ügy

a)

regisztrációs adó adatlap benyújtása

b)

adóraktározás

4.

Valamennyi vámigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó ügy, e-AEO, e-BTI

5.

Valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó utólagos jellegű intézkedés, valamint nyomtatvánnyal nem támogatott
és e-papír ügycsoportban sem nevesített egyéb kérelem (kivéve jogorvoslat, melyet ez a kategória nem tartalmaz)

6.

Vámigazgatási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat
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Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap6

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:
J. Az alábbi rendészettel és speciális ügyekkel összefüggő űrlapok benyújtására, illetve rendészeti és speciális ügyek
intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság bejelentése
1.

Valamennyi rendészeti ügy
Az alábbi rendészeti ügyek

a)

Fémkereskedelmi engedély iránti kérelem

b)

Fémkereskedelmi adatszolgáltatások

c)

Fémkereskedelmi bejelentések

d)

Iratbetekintés

e)

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések, kérelmek

2.

Valamennyi speciális ügy

a)

Sorszámtartományok iránti kérelem

b)

Sorszámtartományok elszámolása

3.

Egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyek (kivéve adóügyek és webes ügysegéden intézhető ügyek)

Az alábbi speciális ügyek
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P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap7

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

K. Az alábbi jövedéki űrlapok benyújtására, jövedéki ügyek intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló
képviseleti jogosultság bejelentése
1. Valamennyi jövedéki ügy
Az alábbi jövedéki ügyek
2. Jövedéki adóbevallások
3. Jövedéki engedélyezéssel, nyilvántartásba vétellel, biztosíték kezeléssel kapcsolatos ügyek
4. Zárjegy igényléssel, zárjegy adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek
5. Hivatalos zárral kapcsolatos ügyek
6. Jövedéki adatszolgáltatások
7. Jövedéki bejelentések
8. Jövedéki üggyel kapcsolatos kérelmek, egyéb bejelentések, nyilatkozatok (ideértve az iratbetekintést is)
9. Jogorvoslati kérelem, kifogás jövedéki ügyekben
10. Valamennyi dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos ügy (ideértve az iratbetekintést is)
11. Valamennyi bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával kapcsolatos ügy
12. Valamennyi EMCS-sel kapcsolatos ügy
13. Szakmai vélemény (állásfoglalás) iránti kérelem jövedéki, illetve dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben
Jövedéki ellenőrzés és egyéb hivatalból induló jövedéki ügy (ideértve az ellenőrzésről szóló értesítés, illetve
14. megbízólevél átvételét és az azt követő hatósági eljárást)
15. Jövedéki adatok lekérdezése
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Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap8

Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

L. Az adóügyek telefonon történő intézésére jogosító, állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság
bejelentése
1.

Egyedi tájékoztatás az adózó, ügyfél állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó egységes adószámlájáról,
az adószámla-kivonatáról, az adózót, ügyfelet érintő fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról, adóügyek intézésére vonatkozó
állami adó- és vámhatósági regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás
bevallásáról, az adózó által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról

2.

Adóalany-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés

3.

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataival kapcsolatos bejelentő és változás bejelentő adatlap javítása

4.

Jogszabály alapján természetes személy részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járulék típusú bevallások

5.

Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

6.

Bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített bevallása

7.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

8.

Az előző pontokban nem szereplő bevallások

9.

Egységes adószámlával kapcsolatos ügyintézés, adónemek közötti átvezetés kezdeményezése

10. Adó-, és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése
11. A gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele
12. Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról,
az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról
13. Adózói minősítéssel kapcsolatos tájékoztatás kérés, kifogás előterjesztése

20
Helység

év

hó

nap

P.H.
Meghatalmazó személy(ek) neve

Meghatalmazó(k) aláírása

Tanú neve:

Tanú neve:

Lakcíme:

Lakcíme:

Aláírása:

Aláírása:

EGYKE-Pótlap9

Lapszám:
Adóazonosító jele:

Adózó neve:

Adószáma:

Magyarországon kiadott EORI (VPID) szám / Más tagállamban kiadott EORI szám:

M. Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén a további jóváhagyó(k) adatai:
1.

Együttes jóváhagyó neve:

2.

Adóazonosító jele:

3.

Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Nyilvántartási száma:

Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

4.

Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve:

5.

A 4. pont szerinti szervezet adószáma:

6.

Jóváhagyás jogcíme:

7.

Együttes jóváhagyó neve:

8.

Adóazonosító jele:

9.

Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Nyilvántartási száma:

Igazolvány típusa:

Igazolvány száma:

10. Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve:
11. A 10. pont szerinti szervezet adószáma:
12. Jóváhagyás jogcíme:
13.

Jóváhagyással érintett űrlap csoportok (amennyiben a jóváhagyó/ellenjegyző az EGYKE Főlap „A” rovatban szereplő képviselő
bejelenteni kívánt jogosultságainál szűkebb jogkörrel rendelkezik):
a. Adóügyi űrlapok (EGYKE-3 lap)
b. Vámszakmai űrlapok (EGYKE-5 lap)
c. Rendészeti és speciális űrlapok (EGYKE-6 lap)
d. Jövedéki űrlapok (EGYKE-7 lap)
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