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I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Celldömölk Város Önkormányzata

Adószám

15420693-2-18

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes
2.1.

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

Egységes információátadási szabályzat
megnevezése
Az egységes információátadási szabályzatot
kiadó szerv megnevezése
Verzió

-

Kiadás dátuma

-

Hatályosság kezdete

-

2.2.

-

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió

Információátadási szabályzat Celldömölk
Város Önkormányzata
v_2_1

Kiadás dátuma

2017.06.30.

Hatályosság kezdete

2018.01.01.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem
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II.

Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)


adóigazgatási szakterület

2. Együttműködő szerv adóigazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 Iparűzési adóbevallás
 Iparűzési adóbevallás kitöltési útmutató

4

Információátadási szabályzat v2_1

Celldömölk Város Önkormányzata

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
(az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól) 2. § alapján:
Nyilvántartás
megnevezése
adózói törzsadatnyilvántartás
az adózó egyedi adatait
tartalmazó, folyamatosan
vezetett adószámlanyilvántartás
az adózó képviseletére
vonatkozó nyilvántartás
az adózónkénti és
közterhenkénti
bejelentkezési, változásbejelentési, bevallási
nyilvántartás
az építményadó, a telekadó
külföldön bejegyzett
szervezet adóalanyainak
nyilvántartása
az építményadóban és a
magánszemély kommunális
adójában adófelfüggesztést
igénybe vevők
nyilvántartása

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet
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az építményadóban a
műemléképület
felújításához kapcsolódó
építményadó-mentesség
nyilvántartása
a feltételes
adómentességet igénybe
vevő adózók
nyilatkozatainak
nyilvántartása
a gépjárműadó
megállapításához szükséges
hatósági adatszolgáltatások
nyilvántartása
az önkormányzati
adóhatóság előtt
elektronikus úton intézhető
ügyek nyilvántartása
a befizetések, fizetési
számlakivonatok, utalások
és az azonosítás alatt álló
bevételek, valamint a más
szervezetet megillető
bevételek nyilvántartása
a behajthatatlannak
minősített adótartozások
nyilvántartása
a biztosítási intézkedések
nyilvántartása
a végrehajtási
cselekmények
nyilvántartása
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megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet
37/2015. (XII. 28.)
NGM rendelet
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az önkormányzati
adóhatóság által átruházott
végrehajtási
cselekményekre,
visszatartási jog
gyakorlására vonatkozó
adatok nyilvántartása
a magánfőzés
ellenőrzésével összefüggő
adatok nyilvántartása
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megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

megnevezéssel megegyezően

Nem

-

Nem

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartások a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkeznek.
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

Az Önkormányzat az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Rendszer Hivatali Kapuján
keresztül fogadja.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
Az Önkormányzat nem tart fent saját információátadási felületet.
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Az Önkormányzat nem tart fent saját információátadási felületet.
2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Az Önkormányzat az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Rendszerben fenntartott
Hivatali Kapuján keresztül fogadja. Az igény jogosságának vizsgálata után végezhető el az információ
átadása. Az átadás csak biztonságos kézbesítési szolgáltatás segítségével történhet.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Az Önkormányzat Hivatali kapuját munkanapokon 2-szer ellenőrzi, és a beérkező adatigényléseket
lehetőség szerint minél gyorsabban kiszolgálja. A gépi hivatali kapura érkező adatigénylések
automatikusan betöltésre kerülnek.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az Önkormányzat az információátadás alapjául szolgáló nyilvántartásokban bekövetkezett
változásokat a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendeletben szereplő szabályozásnak megfelelően legkésőbb
három munkanapon belül átvezeti. Évenkénti szúrópróbaszerű ellenőrzéssel vizsgálja az adatok
megfelelőségét.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Amennyiben az együttműködő szerv meghatározott információk esetében elsődleges információforrás
és az információban változás következik be, akkor a megelőző adatigénylésre történő hivatkozással
közli a változás tényét és tartalmát az információigénylést kérő együttműködő szervvel.
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2.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Ha az információátadás módja, műszaki kialakítása úgy változik, hogy az érinti az együttműködő
szerveket, akkor az Önkormányzat ezt 30 nappal a változás életbe lépése előtt jelzi az érintett
szerveknek, a változás tényét a http://www.celldomolk.hu címen elérhető honlapján is közzéteszi.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A 2.1.5.3.1-es pontban meghatározottak szerint történik az érintettek tájékoztatása.
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