Adóügyekhez kapcsolódó adatkezelések
Államigazgatási, közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok

1

Adó szakrendszerben történő adatkezelés

1.1

Az adatkezelés célja

A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó
köztartozások, díjak, pótlékok, bírságok, a közigazgatás hatósági eljárási illeték elszámolása, kezelése,
az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése során kezelt
személyes adatok rögzítése.

1.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

1.3

Érintett adatai
o Név: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Születési név: azonosítás, kapcsolattartás,
o Lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Adóazonosító jel: azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi
CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016.
(VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról.

1.4

Az adatkezelés időtartama

Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon
vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével
lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az irat megőrzésének ideje függ az ügy típusától.

2

Adatbejelentés az építményadóról (Gyöngyös Városi Önkormányzat
illetékességi területén)

2.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi az építményadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat, az építményadóról szóló adatbejelentés során az adókötelezettségek megállapításához
kapcsolódóan kezel személyes adatokat.

2.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatbejelentés
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2.3

•
•
•
•
•

Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni
adókötelezettség megállapításához, kérelemhez szükséges

•

Adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:
az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Az adótárgy címe, helyrajzi száma, adótárgyak fajtája és száma, hasznos alapterülete: az
adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•
•

Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
Az adatbejelentés fajtája: az adó megállapításához szükséges
Adatbejelentő jellege: az adó megállapításához szükséges
Adatbejelentő (tulajdonos)
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Születési név: azonosítás, kapcsolattartás,
o Anyja neve: azonosítás,
o Születési hely, idő: azonosítás,
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Lakcím igazolvány száma: azonosítás,
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás,
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás,
(jogosultsági) hányada:

az

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), a 35/2008.
(XII. 31.) számú, “az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról” szóló PM rendeletben foglaltak alapján.
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2.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

3

Nyilatkozat
építményadóval
kapcsolatos
kötelezettségekről,
amennyiben a nyilatkozat benyújtója nem tulajdonosa az üzleti célt
szolgáló épület/épületrésznek

3.1

Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen adatokat.

3.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

A nyilatkozat benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, a nyilatkozathoz
szükséges, kapcsolattartás

•
•
•

A bérleményhez kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, a nyilatkozathoz szükséges

3.3

A bevallás benyújtója vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

3.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

4

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

4.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a magánszemélyes kommunális adójával
kapcsolatos adóhatósági feladatokat, az adókötelezettségek megállapításához, valamint a kapcsolódó
adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán kezel személyes adatokat.

4.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatbejelentés
Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
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•
•

Az adatbejelentés fajtája: az adó megállapításához szükséges

•
•

Adatbejelentést kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás

•

Adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:
az adó megállapításához szükséges

•

Az adótárgy címe, helyrajzi száma, adótárgyak fajtája és száma, hasznos alapterülete,
komfortfokozata: az adó megállapításához szükséges

•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés, az adó megállapításához
szükséges

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges

•
•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges

Adatbejelentő (tulajdonos)
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Születési név: azonosítás,
o Anyja neve: azonosítás,
o Születési hely, idő: azonosítás,
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Lakcím igazolvány száma: azonosítás,
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás,
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás,
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Statisztikai számjele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
Tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni
adókötelezettség megállapításához, kérelemhez szükséges

(jogosultsági) hányada:

az

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

4.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
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4.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

5

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról

5.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége során kezeli az idegenforgalmi adóval kapcsolatos
adóhatósági feladatokat, gondoskodik az adó beszedéséről, illetve ellenőrzi a kötelezettség
végrehajtását. E célok kapcsán, az adókötelezettség megállapítása, az ügyintézés, adminisztráció és
kapcsolattartás céljából kezeli az Érintettek személyes adatait.

5.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Adóbevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, az adó megállapításához
szükséges

•
•
•
•

Szálláshely címe, helyrajzi száma: az adó megállapításához szükséges

Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
Az adó bevallására kötelezett adatai
o Adózó jellege: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Statisztikai számjele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
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o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
o
•
•

5.3

szükséges
Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

5.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

6

Adóbejelentkezés, változás-bejelentés (idegenforgalmi adó beszedési
kötelezettség és helyi iparűzési adó)

6.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége az adóbejelentkezések fogadása, kezelése, illetve a
bejelentett változások adminisztrálása, ezek kapcsán kezeli az Érintett személyes adatait.

6.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adóalanyhoz kapcsolódó személyes adatok
o Adózó jellege: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Statisztikai számjele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges

•
•

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám
Civil szervezet (alapítvány, egyesület)
o Bírósági nyilvántartási száma: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Statisztikai számjele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
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o
o
o
o
o
o

Gazdálkodási formája, főtevékenysége: a bejelentéshez szükséges
Pénzintézeti számlaszáma: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Mérlegfordulónapja: a bejelentéshez szükséges
Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe, központi ügyintézés helyének
címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás,
Adóbevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail, honlap címe: azonosítás,
kapcsolattartás,

•
•
•

Iratok őrzésének helye: a bejelentéshez szükséges

•
•

Jogelődökhöz kapcsolódó személyes adatok: a bejelentéshez szükséges

•

Könyvvizsgálóhoz kapcsolódó személyes adatok:
o Könyvvizsgáló szervezet neve: a bejelentéshez szükséges
o Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: a bejelentéshez szükséges
o Nyilvántartási száma: a bejelentéshez szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: a bejelentéshez szükséges
o Jogviszony időtartama: a bejelentéshez szükséges

•

Az adóalany szervezet tulajdonosaihoz kapcsolódó személyes adatok:
o Tulajdonos neve: a bejelentéshez szükséges
o Tulajdonosi részesedés aránya: a bejelentéshez szükséges
o Adóazonosító jele: a bejelentéshez szükséges
o Adószáma: a bejelentéshez szükséges
o Külföldi adóazonosítója: a bejelentéshez szükséges

•
•
•

Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges

Adózó személyét, működését érintő személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás,
Kisadózó vállalkozás adózás választásához, megszűnésének bejelentéséhez kapcsolódó
adatok: a bejelentéshez szükséges
Kézbesítési meghatalmazotthoz, székhelyszolgáltatóhoz kapcsolódó személyes adatok:
o Kézbesítési meghatalmazott neve (cégneve): a bejelentéshez szükséges
o Székhely szolgáltatás esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda neve: a bejelentéshez szükséges
o Adóazonosító jele: a bejelentéshez szükséges
o Adószáma: a bejelentéshez szükséges
o Külföldi adóazonosítója: a bejelentéshez szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Szerződés kezdő időpontja, időtartama: a bejelentéshez szükséges

A bevallás benyújtó vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

6.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

6.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
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Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

7

Bevallás a helyi iparűzési adóról

7.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat, az önadózással bevallott adókötelezettségek megállapításához kapcsolódóan kezel
személyes adatokat.

7.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adóalanyhoz kapcsolódó személyes adatok
o Adózó jellege: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóbevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás, az adó
megállapításához szükséges

•
•

A bevallás benyújtó vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés

•
•
•
•

Adóbevallást ellenjegyző aláírása: hitelesítés

Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott,
meghatalmazott, adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő személyes adatai
Adótanácsadó, adószakértő neve, adóazonosító száma, bizonyítvány/igazolvány száma
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
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o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

7.3

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

7.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

8

Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adóbevallás

8.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat, az önadózással bevallott adókötelezettségek megállapításához
kapcsolódóan kezel személyes adatokat.

8.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adóalanyhoz kapcsolódó személyes adatok
o Adózó jellege: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóbevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás, az adó
megállapításához szükséges

•
•

A bevallás benyújtó vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés

•
•
•
•

Adóbevallást ellenjegyző aláírása: hitelesítés

Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott,
meghatalmazott, adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő személyes adatai
Adótanácsadó, adószakértő neve, adóazonosító száma, bizonyítvány/igazolvány száma
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
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o
o
o
o
o
o
o
o

Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

8.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

8.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

9

Helyi iparűzési adóelőleg mérséklési kérelem

9.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a jellegű helyi iparűzési adóval kapcsolatos
adóhatósági feladatokat, az önadózással bevallott és megállapított adóelőlegek mérsékléséhez
kapcsolódóan kezel személyes adatokat.

9.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok
o Adózó jellege: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító
szám: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Adóbevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás, az adó
megállapításához szükséges
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•
•
•

A kérelmet benyújtó vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

9.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

9.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

10 Adatbejelentés a gépjárműadóról
10.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő kötelezettsége a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása, melynek
során a járműnyilvántartástól eltérő változásokat, mentességeket, egyéb bejelentéseket tartalmazó
adózói adatbejelentések tekintetében kezeli az Érintettek személyes adatait.

10.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adókötelezettség: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adatbejelentő
o Jellege: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési helye, ideje: azonosítás
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o
o
o
o
o
o

Anyja születési családi és utóneve: azonosítás
Adóazonosító jele: azonosítás
Adószáma: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Statisztikai számjele: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás

•

Adatbejelentő (kitöltő)
o Neve, telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Adóalany tulajdonjoga, üzembentartói joga: az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges
o Gépjármű rendszáma, alvázszáma: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
o Meghatalmazotti minősítése: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

10.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

10.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

11 Kérelem közlekedőképesség minősítése iránt
11.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a gépjárműadó mentességgel kapcsolatos
adóhatósági feladatokat, a közlekedőképesség minősítése iránti kérelemhez kapcsolódóan kezel
személyes adatokat.
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11.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok
o Adózó jellege: azonosítás, az adómentesség megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, az adómentesség megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adómentesség megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, az adómentesség megállapításához
szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adómentesség megállapításához szükséges
o TAJ száma: azonosítás, az adómentesség megállapításához szükséges
o Állampolgársága: azonosítás, az adó megállapításához szükséges
o Lakóhelye, tartózkodási helyének címe: azonosítás, az adómentesség
megállapításához szükséges
o Levelezési címe: kapcsolattartás, azonosítás, az adómentesség megállapításához
szükséges
o Telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás, az adómentesség megállapításához
szükséges

•

A kérelmező által benyújtott orvosi dokumentációk és egyéb okiratok személyes adatai: az
adómentesség megállapításához szükséges

•
•
•

A kérelmet benyújtó vagy képviselőjének aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

11.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

11.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
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6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

12 Bejelentés kombinált áruszállításról
12.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a kombinált áruszállításról szóló bejelentéseket.
A kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán szükséges ezek kezelése.

12.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettséghez szükséges

•
•
•

Bevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe

•
•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges

Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettséghez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
Adózó jellege
Bevallást benyújtó
o Neve
o Születési neve
o Születési helye, ideje
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele
o Adószáma
o Statisztikai számjele
o Székhelye, lakóhelye címe
o Levelezési címe
Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő viselt neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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12.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

12.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

13 Talajterhelési díj bevallása
13.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóhatósági
feladatokat. A talajterhelési díj bevallás során az adókötelezettség megállapítása, a kapcsolódó
adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás céljából szükséges a személyes adatok kezelése.

13.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettséghez szükséges

•
•

Díjfizetéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettséghez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
A díjfizető (kibocsátó) adózó jellege
Bevallást benyújtó
o Neve
o Születési neve
o Születési helye, ideje
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele
o Adószáma
o Székhelye, lakóhelye címe
o Levelezési címe
o Kibocsátó telefonszáma, e-mail címe
Az ingatlan tulajdonosának:
o Neve (cégneve)
o Születési helye, ideje
o Anyja születési családi és utóneve
o Levelezési címe
Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
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•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges

•
•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

13.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

13.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

14 Bevallás az előrehozott helyi adóról
14.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen előrehozott helyi adóról szóló bevallás
kapcsán használt adatokat. A kapcsolódó ügyintézés, adminisztráció és a kapcsolattartás kapcsán kezeli
az Érintettek személyes adatait.

14.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adóalany adatai
o Adóalany jellege: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Adóalany neve: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges
o Születési neve: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
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o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség
o
o
o
o
o

teljesítéséhez szükséges
Adóazonosító jele: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adószáma: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Statisztikai számjele: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges

•
•
•

Adatbejelentést kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás,

•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, az adókötelezettség
teljesítéséhez szükséges

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

14.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

14.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

15 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó
bevallás
15.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény alapján kezeli a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallásához
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kapcsolódó adatokat. A kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán szükséges
ezek kezelése.

15.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Bevallás fajtája: az adókötelezettséghez szükséges

•
•
•
•
•

Pénzintézeti számlaszáma

•
•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges

Bevallás benyújtásának oka: az adókötelezettséghez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
Adózó adatai:
o Bevallást benyújtó neve
o Születési neve
o Születési helye, ideje
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele
o Adószáma
o Külföldi adóazonosítója
o Székhelye, lakóhelye címe
o Levelezési címe
o Telefonszáma, e-mail címe
A termőföld tulajdonosának neve, székhelye, lakóhelye
A termőföld települése, helyrajzi száma, területe
Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

15.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
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15.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

16 Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az
erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból
származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat
16.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény alapján kezeli a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallásához,
valamint az ezen adónemhez kapcsolódó erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint
az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem
adómentességről szóló kiegészítő nyilatkozathoz kapcsolódó adatokat. Az adóhatósági adminisztráció,
ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán szükséges ezen adatok kezelése.

16.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•

Adózó jellege: az adókötelezettséghez szükséges

•

Erdőnek minősülő földre vonatkozó adatok: azonosítás, kapcsolattartás,
adókötelezettséghez szükséges
o Bérlő neve
o Székhelye, lakóhelye
o Termőföld települése, helyrajzi száma, területe, megállapodás jellege/kelte

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

Bevallást benyújtó adatai: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettséghez szükséges
o Bevallást benyújtó neve
o Születési neve
o Születési helye, ideje
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele
o Adószáma
o Külföldi adóazonosítója
o Statisztikai számjele
o Székhelye, lakóhelye címe
o Levelezési címe
o IBAN és számlaszáma
o Telefonszáma, e-mail címe
az

Az adóbevallás ellenjegyzése: hitelesítés
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•

Adótanácsadó, adószakértő neve, adóazonosító száma, bizonyítvány/igazolvány száma:
hitelesítés

•
•

Meghatalmazás adatok: hitelesítés

•
•

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettséghez szükséges

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

16.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

16.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

17 Bejelentés desztillálóberendezés
megszerzéséről

tulajdonjogáról,

tulajdonjogának

17.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján kezeli a desztillálóberendezés
tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről, és bejelentéséről szóló adatokat. A kapcsolódó
adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán szükséges ezek kezelése.

17.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Magánfőző neve: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
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•
•
•
•
•
•
•
•

Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Adószáma: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
Székhelye, lakóhelye: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
Tulajdoni (jogosultsági) hányad: a bejelentéshez szükséges
Több tulajdonos esetén a tulajdonosokhoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, a
bejelentéshez szükséges
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a bejelentéshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a bejelentéshez szükséges

17.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

17.4 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott tárolási időtartam elévülését követő 60
napon belül törli a vonatkozó adatokat.

18 Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről (Htv. 3. § (2) bekezdése,
valamint a Gjt. 5. § b) pontja szerint)
18.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen adatokat.

18.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•

Nyilatkozat fajtája: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
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•

Bevallást benyújtó cég, szervezet, civil szervezet
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Adószáma: azonosítás
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás

•
•

Meghatalmazotti minősítése
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

18.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

18.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

19 Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
19.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli az önkormányzati adóügyekben használt
meghatalmazás adatait, a kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán kezel
személyes adatokat.

19.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Meghatalmazó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
o Meghatalmazó jellege: a meghatalmazáshoz szükséges
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
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o
o
o
o
o
o

Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Adószáma: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
Lakóhelye címe: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Telephelye: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

•

Meghatalmazott adatai:
o Meghatalmazó jellege: a meghatalmazáshoz szükséges
o Neve (cégneve): azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Adószáma: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges

•

Szervezet nevében eljáró magánszemély neve, születési helye, ideje, anyja születési családi és
utóneve

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•
•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Meghatalmazás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a meghatalmazáshoz szükséges

19.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

19.4 Az adatkezelés időtartama
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.
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20 Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
20.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi az adóigazolások, adóhatósági bizonyítványok
kiadását, a kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán kezel személyes
adatokat.

20.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adózó jellege: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges

•
•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Adózó neve: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
Születési neve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Születési helye, ideje: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Rokkantságának foka: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Adóazonosító jele: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Adószáma: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
Kérelmet kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Meghatalmazás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges

20.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

20.4 Az adatkezelés időtartama
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
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6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

21 Méltányossági, fizetéskönnyítési kérelem
21.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a méltányossági, fizetéskönnyítési kérelemhez
használt adatokat.

21.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmező adatai
o Kérelmező neve: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Adószáma: azonosítás
o Székhelye: azonosítás, a kérelemhez szükséges, lakóhelye címe: azonosítás,
kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges

•

Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
o Családtag neve: a kérelemhez szükséges
o Születési neve: a kérelemhez szükséges
o Születési helye, ideje: a kérelemhez szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: a kérelemhez szükséges
o Rokoni kapcsolat: a kérelemhez szükséges
o Családi állapot: a kérelemhez szükséges
o Foglalkozás: a kérelemhez szükséges

•

Közös háztartás adatai
o Jövedelem-nyilatkozat: a kérelemhez szükséges
o Vagyon elemek adatai: a kérelemhez szükséges
o Vagyonelemek terhei: a kérelemhez szükséges
o Közös háztartásban élők havi kiadásai: a kérelemhez szükséges

•
•

Kérelmező vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
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o Meghatalmazotti minősítése
•
•

Megkereső benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

21.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

21.4 Az adatkezelés időtartama
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

22 Túlfizetés átvezetés és visszatérítési kérelem
22.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a túlfizetés átvezetésére vonatkozó kérelem,
illetve a visszautalás kapcsán használt adatokat.

22.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adózó adatai
o Adózó neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési helye, ideje: azonosítás
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás
o Adóazonosító jele: azonosítás
o Adószáma: azonosítás
o Lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Kérelmező telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Adózó jellege: azonosítás
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás
o Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
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•
•

Meghatalmazotti minősítése: a kérelem kapcsán szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

22.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

22.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

23 Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
23.1 Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli az adó- és értékbizonyítvány kapcsán használt
adatokat.

23.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmező adatai
o Kérelmező jellege: azonosítás, a kérelem elbírálása
o Kérelmező neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési helye, ideje: azonosítás
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, kapcsolattartás,
o Adóazonosító jele: azonosítás, a kérelem elbírálása
o Adószáma: azonosítás, a kérelem elbírálása
o Statisztikai számjele: azonosítás, a kérelem elbírálása
o Pénzintézeti számlaszáma: azonosítás, a kérelem elbírálása
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Kérelmező vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
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o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
•
•
•

Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a kérelem elbírálása
Kérelem benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

23.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

23.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam.

24 Megkeresés köztartozás behajtására
24.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a köztartozás behajtása során használt
adatokat. A kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás kapcsán szükséges ezek
kezelése.

24.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Megkereső adatai:
o Megkereső szervezet teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Adószáma: azonosítás
o Statisztikai számjele: azonosítás
o Cégjegyzék száma: azonosítás
o Államháztartási azonosítója: azonosítás
o Bankszámla száma: azonosítás
o Székhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Elektronikus levélcíme: azonosítás, kapcsolattartás
o Szervezet vezetőjének neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Kapcsolattartó/ügyintéző neve, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás

•

Megkereséssel érintett adózó (adós) adatai:
o Adózó jellege: azonosítás
o Adós neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési neve: azonosítás
o Születési helye, ideje: azonosítás
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás
o Adóazonosító jele: azonosítás
o Adószáma: azonosítás
o Lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Szervezet képviselőjének aláírása: hitelesítés
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•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a megkereséshez szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a megkereséshez szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a megkereséshez szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a megkereséshez szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a megkereséshez szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a megkereséshez
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a megkereséshez szükséges

•
•

Megkereső benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

24.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

24.4 Az adatkezelés időtartama
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

25 Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
25.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli az önkormányzati adóügyekben használt
adategyeztetésre vonatkozó adatokat, a kapcsolódó adminisztráció, ügyintézés és a kapcsolattartás
kapcsán kezel személyes adatokat.

25.2 A kezelt adatok köre és az adategyeztetés részletes céljai
•

Adózó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
o Adózó jellege: azonosítás, kapcsolattartás, adategyeztetéshez szükséges
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, adategyeztetéshez szükséges
o Születési neve: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Adószáma: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás, adategyeztetéshez szükséges
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o Lakóhelye címe: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Telephelye: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
•

Önálló képviseletre, együttes képviseletre jogosult képviselői adatok:
o Képviselő jellege: adategyeztetéshez szükséges
o Neve (cégneve): azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Születési neve: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Adószáma: azonosítás, adategyeztetéshez szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás, adategyeztetéshez szükséges

•

Képviselet adatai:
o Képviselet típusa: adategyeztetéshez szükséges
o Képviselő státusza: adategyeztetéshez szükséges
o Képviselet kezdete, vége: adategyeztetéshez szükséges
o Képviselet jogköre: adategyeztetéshez szükséges

•
•

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•
•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
Meghatalmazás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a meghatalmazáshoz szükséges

25.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

25.4 Az adatkezelés időtartama
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.
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26 Kérelem adófelfüggesztésre
26.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján fogadja az adófelfüggesztésre vonatkozó kérelmeket
és kezeli az kérelem kapcsán használt, illetve az ügyintézéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

26.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adóalany adatai
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
o Születési neve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Rokkantságának foka: a kérelemhez szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, a kérelemhez szükséges
o Lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges

•
•

Kérelmező telefonszáma, e-mail címe

•

A bevallás benyújtójával közös háztartásban élő személyek személyes adatai: azonosítás, a
kérelemhez szükséges

•
•

Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés, a kérelemhez szükséges

•
•

Kérelem benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges

Kérelmező nyilatkozata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülésről:
azonosítás, a kérelemhez szükséges

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve
o Beküldő születési neve
o Beküldő anyjának születési neve
o Beküldő születési helye, ideje
o Beküldő címe
o Beküldő tartózkodási helye
o Beküldő levelezési címe
o Beküldő adóazonosító jele
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma
o Meghatalmazotti minősítése
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

26.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

26.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
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tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

27 Automatikus részletfizetési kérelem
27.1 Az Adatkezelés célja
A természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 000
forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést
engedélyez (automatikus részletfizetési kedvezmény). Az eljárás illetékmentes, a kapcsolódó kérelem
előterjesztésére minden adózó jogosult.
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége a kérelem befogadása, ezáltal a kapcsolódó személyes adatok
kezelése.

27.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Adózó adatai
o Adózó neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Születési helye, ideje: azonosítás
o Anyja születési családi és utóneve
o Adóazonosító jele: azonosítás
o Adószáma: azonosítás
o Lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Kérelmező telefonszáma, e-mail címe
o Adózó jellege: azonosítás
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás

•
•
•

Meghatalmazotti minősítése: azonosítás
Kérelem benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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27.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

27.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékes.
ég naptári napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon
belül törli a vonatkozó adatokat.

28 Kérelem költségmentesség
körülmények igazolására

engedélyezésének

alapjául

szolgáló

28.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a költségmentesség engedélyezésének
gyakorlását, s ezen hatáskörben a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolásával kezel személyes adatokat.

28.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok
o Kérelmező jellege: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Neve: kapcsolattartás, azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a költségmentesség megállapításához
szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, a költségmentesség megállapításához
szükséges
o Kérelmet kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás, a költségmentesség
megállapításához szükséges

•

Kérelmező együtt élő házastársa, kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles szülők adatai:
o Neve: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Születési neve: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Anyja születési családi és utóneve: azonosítás, a költségmentesség megállapításához
szükséges
o Születési helye, ideje: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Adóazonosító jele: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges
o Adószáma: azonosítás, a költségmentesség megállapításához szükséges

•

Kérelmező vagyontárgyai:

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

36/33

o Ingatlan címe, helyrajzi száma, jellege
o Jármű rendszáma, alvázszáma, gyártmánya, járműnem
o Egyéb vagyontárgyak megnevezése és egyéb azonosításhoz szükséges adatok
•

Kérelmező együtt élő házastársa vagyontárgyai:
o Ingatlan címe, helyrajzi száma, jellege
o Jármű rendszáma, alvázszáma, gyártmánya, járműnem
o Egyéb vagyontárgyak megnevezése és egyéb azonosításhoz szükséges adatok

•

Kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles szülők vagyontárgyai:
o Ingatlan címe, helyrajzi száma, jellege
o Jármű rendszáma, alvázszáma, gyártmánya, járműnem
o Egyéb vagyontárgyak megnevezése és egyéb azonosításhoz szükséges adatok

•
•
•

A kérelmező vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési neve: azonosítás
o Beküldő anyjának születési neve: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő születési helye, ideje: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő tartózkodási helye: kapcsolattartás
o Beküldő levelezési címe: kapcsolattartás
o Beküldő adóazonosító jele: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges
o Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, a meghatalmazáshoz
szükséges
o Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, a meghatalmazáshoz szükséges

28.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

28.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.
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29 Adatbejelentés telekadóról (Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
illetékességi területén)
29.1 Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján végzi a telekadó adatbejelentésével kapcsolatos
adóhatósági feladatokat, az adókötelezettségek megállapításához kapcsolódóan kezel személyes
adatokat.

29.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•

Adatbejelentés: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatbejelentés

•

Tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni
adókötelezettség megállapításához szükséges

•

Adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére okot adó körülmény jellege,
időpontja: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

A telek (adótárgy) címe, helyrajzi száma, fekvése, adótárgyak fajtája és száma, teljes területe,
építménnyel lefedett területe: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben biztosított törvényi adómentesség esetén a telek
területe: az adómentesség megállapításához szükséges

•

Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény esetén a telek
területe: az adómentesség megállapításához szükséges

•
•

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása: hitelesítés

•

Elektronikusan történő benyújtás esetén:
o Beküldő neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beküldő születési neve: azonosítás,

Adatbejelentés benyújtásának oka: az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
Adókötelezettség: az adó megállapításához szükséges
Az adatbejelentés fajtája: az adó megállapításához szükséges
Adatbejelentő jellege: az adó megállapításához szükséges
Adatbejelentő (tulajdonos)
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges
o Születési név: azonosítás, kapcsolattartás,
o Anyja neve: azonosítás,
o Születési hely, idő: azonosítás,
o Adóazonosító jele: azonosítás
o Adószáma: azonosítás
o Statisztikai számjele: azonosítás
o Külföldi ország megnevezése: azonosítás
o Székhelye, lakóhelye címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás,
o Adatbejelentést kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás,
(jogosultsági) hányada:

az

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott, meghatalmazott,
pénzügyi képviselő személyes adatai: hitelesítés, azonosítás
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o
o
o
o
o
o

Beküldő anyjának születési neve: azonosítás,
Beküldő születési helye, ideje: azonosítás,
Beküldő címe: azonosítás, kapcsolattartás
Beküldő levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
Beküldő adóazonosító jele: azonosítás,
Beküldő e-mail címe, telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás

•
•

Meghatalmazotti minősítése: azonosítás, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Bevallás benyújtójához kapcsolódó személyes adatok: az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges

29.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), a 35/2008.
(XII. 31.) számú, “az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról” szóló PM rendeletben foglaltak alapján.

29.4 Az adatkezelés időtartama
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításhoz való jog elévülése 5 év.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a
tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári napjától
számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés
6 hónappal meghosszabbodik.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.
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