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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a HIPAMEGH jelű adatlap?
 Az adatlapon az iparűzési adóval kapcsolatos, önkormányzati adóhatóság előtti
eljárásokra lehet hosszabb távú, állandó meghatalmazást benyújtani a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
 Az adatlap kizárólag az iparűzési adóval kapcsolatos ügyekre vonatkozik, más,
önkormányzati adóhatóságokhoz tartozó ügyben nem használható.
 A NAV a meghatalmazottra vonatkozó adatok helyességét nem ellenőrzi, az
adatokat nem veszi nyilvántartásba, azokat csak továbbítja az adatlapon megjelölt
települési önkormányzatnak.
 Az adatlap eseti meghatalmazás bejelentésére nem használható.
 Az adatlap nem használható a NAV előtti képviseleti jogosultságok bejelentésére,
arra továbbra is az EGYKE-adatlapot kell kitölteni.
 A 135/2020 (IV.17.) Korm. rendelet értelmében létrejövő különleges gazdasági
övezetekben székhellyel, telephellyel rendelkező, illetve ott ideiglenes jelleggel
iparűzési tevékenységet végző adóalanyok KGÖ-re vonatkozó helyi adóügyeivel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök a NAV-hoz kerültek. Ezekben az ügyekben az
állandó meghatalmazott bejelentéséhez szintén az EGYKE-adatlapot kell benyújtani.

2. Kire vonatkozik az adatlap?
Meghatalmazó az iparűzési adó alanya lehet, az adóalanyok körét a helyi adókról szóló törvény1
határozza meg. A helyi iparűzési adó alanyairól bővebb információt a www.nav.gov.hu
honlapon a HIPA bevallás kitöltési útmutatóban is olvashat.

3. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot?
Az adatlapot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz.2
Az űrlapot mind az adózó, mind a bejelentésben szereplő meghatalmazott benyújthatja
hivatalos elektronikus elérhetőségéről (szervezet esetén cégkapujáról, magánszemély a KÜNYtárhelyéről, cégkapu használatára nem köteles szervezet a törvényes képviselő KÜNYtárhelyéről). Az elektronikusan benyújtott adatlaphoz csatolni kell az állandó
meghatalmazást elektronikusan hiteles formában. A meghatalmazás csatolása nélkül a NAV
az adatlapot nem fogadja be.

1
2

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 15. § (2) bekezdés
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Az adatlapot az az önkormányzat dolgozza fel és veszi nyilvántartásba, amelyiknél az állandó
meghatalmazott a meghatalmazás alapján jogosult eljárni. A meghatalmazás nyilvántartásba
vételével, a képviseleti jogosultsággal kapcsolatban ezért nem a NAV, hanem az érintett
önkormányzati adóhatóság tud érdemi információval szolgálni.
Az adatlap használata egy lehetőség, a meghatalmazás az önkormányzathoz közvetlenül is
benyújtható az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon.
Az adatlap befogadásáról a beküldő elektronikus tárhelyére a NAV értesítést küld. Az értesítés
azt tanúsítja, hogy az adatlap a NAV-hoz beérkezett, az önkormányzati adóhatósághoz
érkezésének napja ettől eltérő lehet. A NAV az önkormányzati adóhatóságnak történő
továbbításról külön értesítést küld.

4. Ki jelölhető meg az adatlapon képviselőként?
Adóügyben állandó meghatalmazott lehet:
 Jogi személyt és egyéb szervezetet állandó meghatalmazás alapján


nagykorú tag, foglalkoztatott (fióktelep esetében ide értve az anyavállalat
foglalkoztatottját is), vagy



meghatározott képesítéssel rendelkező természetes személy vagy jogi
személy, így:
o kamarai jogtanácsos,
o ügyvéd,
o ügyvédi iroda,
o európai közösségi jogász,
o nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles
adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló,
könyvelő,

o számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult
gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti
képviselője, foglalkoztatottja, tagja
képviselheti.
 Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely
személy, így nagykorú természetes személy vagy jogi személy is képviselheti.
Ha a külföldi vállalkozás belföldi letelepedésre nem köteles, pénzügyi képviselőt bízhat meg.3

3

A pénzügyi képviselővel kapcsolatos követelményeket az Air. 20. § tartalmazza.

3

Ki nem járhat el meghatalmazottként?
Az adóhatóság előtti eljárásban nem járhat el meghatalmazottként az, akit a bíróság jogerősen
eltiltott a vezető tisztviselői tisztség gyakorlásától.4 A tilalom az eltiltás időbeli hatálya alatt
korlátozza a képviseleti jogosultságot.
A meghatalmazással kapcsolatos információk:
A meghatalmazás elektronikusan hiteles formában így lehet elkészíteni egyszerűen:
 a meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan aláírja5 vagy azt AVDH
szolgáltatással6 hitelesíti; ha a meghatalmazás jogi képviselő7 részére szól, a
meghatalmazást neki is el kell fogadnia,
 a papíralapon jogi képviselő részére adott meghatalmazást a jogi képviselő
elektronikusan hitelesíti.
Ha a meghatalmazó gazdasági társaság (vagy egyéb szervezet) és nem rendelkezik cégszerű
elektronikus aláírással, a meghatalmazást törvényes képviselője írhatja alá vagy hitelesítheti.
Ha a meghatalmazást több személynek kell aláírnia és ez egy iraton nem megoldható (például
együttes cégjegyzési jog esetén vagy jogi képviselő megbízása esetén, mivel az ő elfogadó
nyilatkozata is szükséges), a meghatalmazást több példányban, az egyes példányokat az egyes
képviselők által hitelesítve kell csatolni.
Mettől meddig tekinthető a meghatalmazott képviselőnek?
Az önkormányzati adóhatóság a képviseleti jog keletkezését vagy megszűnését a bejelentés
beérkezésének időpontjától veszi figyelembe. A meghatalmazás megszűnésének bejelentése
napján ugyanakkor a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosultnak kell
tekinteni.
A meghatalmazás időtartama határozatlan (visszavonásig érvényes) vagy határozott lehet,
utóbbi esetén meg kell adni az érvényesség végének dátumát is. Az állandó meghatalmazás
visszavonását haladéktalanul be kell jelenteni, amit az adatlap megfelelő kitöltésével is meg
lehet tenni.
Ha sem az adózó, sem meghatalmazottja nem jelenti be a meghatalmazás megszüntetését, az
adóhatóság a meghatalmazottat továbbra is képviseletre jogosultnak tekinti.

5. Hol található az adatlap?
A HIPAMEGH adatlap kizárólag elektronikusan érhető el a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).

Az Air. 15. § (8) bekezdése értelmében
Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges.
6
Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás, a következő helyen lehet elérni: https:
//szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.
7
Ügyvéd, ügyvédi iroda vagy kamarai jogtanácsos.
4
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A kitöltést segítő program és a hozzá tartozó útmutató a
 www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése útvonalon található meg.
A NAV internetes honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek
meg, ezért kérjük, hogy az adatlap legfrissebb verzióját szíveskedjen kitölteni.
Az adatlap internetes kitöltő és ellenőrző programja (ÁNYK-AbevJava) segítséget nyújt a
hibátlan és hiánytalan kitöltésben. Kérjük, az adatlapot kizárólag ezzel a programmal töltse
ki!

6. Milyen részei vannak az adatlapnak?
Meghatalmazóra vonatkozó azonosító adatok
Meghatalmazottra vonatkozó azonosító adatok
Képviseleti jogosultsággal kapcsolatos adatok
Önkormányzati adóhatóság adatai
Melléklet

7. További információ, segítség
Ha további kérdése van az adatlap kitöltésével kapcsolatban, kérjük, kísérje figyelemmel a
kihelyezett tájékoztatókat a NAV honlapján, vagy keressen minket bizalommal az alábbi
elérhetőségeinken!
Interneten:
 a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
 a következő címen található űrlapon: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
 a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
A NAV Infóvonala hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra
30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
5

A képviseleti joggal kapcsolatos tartalmi kérdésekben az érintett önkormányzati
adóhatóság tud felvilágosítást adni.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatlapon feltüntetett és a meghatalmazáson szereplő
adatok megegyezzenek, lehetővé téve ezzel az önkormányzati adóhatóság számára az
adatlap gyors feldolgozását, ezzel a képviseleti jog mielőbbi figyelembe vételét, ami az Ön
érdeke is!

8. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
 Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)8,
 az adóigazgatás rendjéről szóló törvény (Air.)9,
 az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet)10,
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az Art. 1. sz. melléklet 29. pontja értelmében 2020. január 01. napjától a helyi iparűzési adó alanya az állami
adó- és vámhatósághoz bejelentheti az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult
állandó meghatalmazottját.
9
Az Air. 15.§ (2) szerint az állami adó- és vámhatóság az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon fogadja
az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó
bejelentést.
10
A Korm. rendelet 2-16.§-ai szabályozzák a képviselet bejelentésére vonatkozó részletszabályokat.
8
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II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatlap „A” blokk
Ebben a blokkban annak az adózónak az adatait (nevét, adószámát, adóazonosító jelét) kell
megadni, akinek a nevében a „B” blokkban megadott személy meghatalmazottként eljár.
Ha a meghatalmazó természetes személy, úgy a „Meghatalmazó személy adatai” részt, ha jogi
személy, illetve egyéb szervezet, úgy a „Meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adatai”
részt kell kitölteni.
Kérjük, hogy a feldolgozás megkönnyítése, a meghatalmazó egyértelmű azonosítása
érdekében valamennyi olyan rovatot töltse ki, ami Önre vonatkozik!
A meghatalmazó adóazonosító jele vagy adószáma hiányában az adatlapot nem lehet
beküldeni.
Természetes személynek minősülnek az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők is.
Nem természetes személy adózók a gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, szervezetek,
egyéni cégek.
Az egyes mezőkre vonatkozó részletes tudnivalók:
Neve/megnevezése: az adózó neve (családi és utóneve, illetve a szervezet elnevezése).
Adóazonosító jele: a természetes személy adóazonosító jele.
Adószáma: természetes személy vagy szervezet adószáma, melyet gazdasági tevékenységére
tekintettel állapított meg számára az adóhatóság.
Az adatalapon a magánszemély adóazonosító jele és adószáma együttesen is megadható.
Székhely:
 belföldi szervezet, fióktelep esetében a létesítő okiratban (társasági szerződés, alapító
okirat, alapszabály) feltüntetett hely (ha a szervezetet bíróság, hatóság tartja nyilván, a
nyilvántartásban szereplő cím),
 egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett
hely,
 bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén
székhelynek számít a bizalmi vagyonkezelő székhelye, lakóhelye.
Lakcím: a természetes személy állandó lakóhelye.
Belföldi cím esetén az irányító számnak négyjegyű. A címadatoknál a közterület nevéhez annak
elnevezését (például: Petőfi), a közterület jellegéhez annak hivatalos megnevezését (például:
7

utca, tér stb.) kell beírni. Ha az ingatlannak csak helyrajzi száma van, azt a házszám mezőbe
kell rögzíteni.
Több mező kitöltését is legördülő menü segíti, a menüben gördítéssel vagy a kezdőbetűk
alapján lehet keresni. Kérjük, hogy a legördülő menüben szereplő lehetőségek közül válasszon!
Ha a meghatalmazó lakcíme vagy székhelye külföldi, akkor a „külföldi cím” jelölő négyzetet
be kell jelölni. Ebben az esetben meg kell jelölni az országot, lehetőség szerint a legördülő
menüből. Külföldi cím esetén a többi mező kitöltését nem segíti legördülő menü. A város,
község nevét kérjük, ne rövidítse!
Születési hely: a kitöltést segíti a mezőben a lenyíló fül, ahol kiválasztható az összes
magyarországi település. Ha a születési hely nem Magyarországon található, akkor ez a mező
felülírható.

2. Adatlap „B” blokk
Ebben a blokkban a meghatalmazott adatait kell megadni.
Az „Állandó meghatalmazott személy adatai” részt akkor kell kitölteni, ha a meghatalmazott
természetes személy. Az „Állandó meghatalmazott szervezeti adatait” akkor kell kitölteni, ha a
meghatalmazott jogi személy.
Természetes személynek minősülnek az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők is.
Mindkét részt akkor kell kitölteni, ha a gazdasági társaság (vagy egyéb szervezet)
meghatalmazó nevében olyan természetes személy jár el, aki könyvelő, adótanácsadó szervezet
tagjaként, foglalkoztatottjaként, törvényes képviselőjeként kapta a meghatalmazást (az adatlap
„C” rovatánál ismertetett 13-as vagy 14-es jogcím alapján).
A meghatalmazott adóazonosító jele vagy adószáma hiányában az adatlapot nem lehet
beküldeni.
Kérjük, hogy a feldolgozás megkönnyítése, a meghatalmazó egyértelmű azonosítása
érdekében valamennyi olyan rovatot töltse ki, ami Önre vonatkozik!
Ha a mezők kitöltéshez részletesebb információkra van szüksége, kérjük, olvassa el az „A”
rovatnál ezzel kapcsolatban írtakat!

3. Adatlap „C” blokk
Ebben a blokkban a képviseleti jogosultságokkal kapcsolatos adatokat kell bejelenteni.
A bejelentés típusa
A mező kitöltése kötelező, kitöltés hiányában az adatlap nem küldhető be.
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Választható értékek:
 „U” – új meghatalmazás
 „M” – meghatalmazás megszűnése.
A meghatalmazás érvényességének kezdete
Ezt a mezőt csak új bejelentés esetén lehet kitölteni. Ha ezt a mezőt nem tölti ki, a
meghatalmazást az önkormányzati adóhatóság a bejelentés hozzá történő beérkezésétől veszi
figyelembe. Ha ezt a mezőt kitölti, a meghatalmazást az önkormányzati adóhatóság az itt
megjelölt időponttól, de legkorábban a bejelentés hozzá történő beérkezésének napjától köteles
figyelembe venni. Ezért a mezőbe a kitöltés napjánál korábbi időpontot nem lehet beírni.
A képviseleti jogosultság megszűnésének időpontja
Ezt a mezőt mind új bejelentés benyújtásakor, mind a meghatalmazás megszűnésének
bejelentésekor ki lehet tölteni. Ha a mezőt kitölti, a meghatalmazást az önkormányzati
adóhatóság a megjelölt dátumig köteles figyelembe venni. A dátum nem lehet a kitöltés
napjánál korábbi.
Ha a képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentésekor ezt a mezőt nem tölti ki, a
bejelentés beérkezésének napjától veszi figyelembe az önkormányzati adóhatóság a
meghatalmazás megszűnését azzal, hogy a bejelentés napján a meghatalmazottat még az iratok
átvételére jogosultnak kell tekinteni.
A képviselet jogcíme
A mezőt új bejelentés esetén mindenképpen ki kell tölteni!
Az állandó meghatalmazás bejelentésekor meg kell jelölni azt a jogcímet, amely a képviseleti
jogot megalapozza. A jogcímek listája a következő:
1. magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő) által meghatalmazott nagykorú személy
2. magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő) által meghatalmazott szervezet
3. nagykorú foglalkoztatott
4. nagykorú tag
5. ügyvédi iroda
6. európai közösségi jogász
7. ügyvéd
8. jogtanácsos
9. könyvelő
10. könyvvizsgáló
11. adószakértő, okleveles adószakértő
12. adótanácsadó
13. számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti
képviselője, foglalkoztatottja
14. számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, egyéb szervezet tagja
15. pénzügyi képviselő

Ha a meghatalmazó természetes személy, az 1-es vagy a 2-es jogcímek közül kell választani (a
természetes személy képviseletére ugyanis nem vonatkoznak a képzettségi előírások). Ha a
9

meghatalmazó gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, a 3-14-es jogcímek közül kell
választani.
A 15-ös jogcímet csak akkor lehet jelölni, ha a meghatalmazó olyan külföldi vállalkozás, mely
belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles.
Pénzügyi képviselőt csak az ilyen meghatalmazó bízhat meg.
Ha a meghatalmazó szervezet saját nagykorú tagját, foglalkoztatottját kívánja
meghatalmazottként bejelenteni, a meghatalmazott adatai blokkon belül csak az állandó
meghatalmazott személy adatai részt kell megfelelően kitöltenie a természetes személy
foglalkoztatott adataival, a meghatalmazott szervezeti adatai részben a saját szervezeti adatait
nem kell feltüntetni.
A meghatalmazás tárgya
Ha az állandó meghatalmazás nem terjed ki valamennyi, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos
ügyre, akkor azt a nyomtatványon a „Kérjük, jelölje X-szel, ha a meghatalmazás nem teljes
körű!” mezőben kell jelezni. Ebben az esetben – azoknak az ügyeknek a megjelölésével, amire
a meghatalmazás kiterjed - ki kell tölteni a meghatalmazás tárgya mezőt az eredeti
meghatalmazásban foglaltak szerint (például: bevallás benyújtása, adószámla egyenleg
lekérdezés, stb…).

4. Adatlap „D” blokk
Ebben a blokkban kell kiválasztani azt a települési önkormányzatot, amely előtt az állandó
meghatalmazott el fog járni.
Egy adatlap kitöltésével jelenleg egy települési önkormányzat választható a legördülő menüből.
A menü a településeket ábécé sorrendben tartalmazza, a mezőben gördítéssel vagy szókezdő
betűk és névrészlet alapján is lehet keresni azon önkormányzatok között, amelyek a helyi
iparűzési adót bevezették.
Ha a meghatalmazás több önkormányzat előtti eljárásra jogosítja a meghatalmazottat, a
bejelentést önkormányzatonként kell megtenni és minden egyes űrlaphoz csatolni kell az
elektronikus formában hiteles meghatalmazást.
Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazást kötelező csatolni, e nélkül a nyomtatványt
nem lehet beküldeni a NAV-hoz.
Kérjük, fokozottan ügyeljen arra, hogy a nyomtatványon feltüntetett és a
meghatalmazáson szereplő adatok megegyezzenek, lehetővé téve ezzel az önkormányzati
adóhatóság számára az adatlap gyors feldolgozását, ezzel a képviseleti jog mielőbbi
figyelembe vételét, mely az Ön érdeke is!
Elektronikus aláírás vagy AVDH hitelesítés után az adatlap meghatalmazásként is
csatolható.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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