
Kitöltési útmutató az AJKAPHIV_HIPAMEGHAT.JAR nyomtatványhoz 

 

A nyomtatvány célja a helyi iparűzési adó bevallást elektronikus úton teljesítő adózók és 
közreműködők azonosítása és az adózó – közreműködő kapcsolatok bejelentése. 

Kinek kell kitölteni a nyomtatványt? 

Minden olyan adózónak, aki a bevallását a NAV honlapjáról letölthető HIPA16 és HIPA17 
nyomtatvánnyal elektronikus módon teljesíti, ÉS a bevallást nem a saját ügyfélkapujáról 
küldi be. (Természetes személyek esetében a „saját ügyfélkapu” a természetes személy 
azonosító adataival létrehozott ügyfélkapu. Jogi személyek (továbbiakban társaság) esetében a 
képviseleti joggal felruházott természetes személy (továbbiakban ügyvezető) személyes 
adataival létrehozott ügyfélkapu a „saját ügyfélkapu”.) 

A mezők értelmezése: 

1 – 5. sorok: Természetes személy esetében a személyazonosító igazolványban szereplő 
adatok. Társaság esetében az ügyvezető személyazonosító igazolványában szereplő 
adatok. 

6. Az adózó társaság cégnyilvántartásban (bírósági nyilvántartásban) szereplő neve. 

7. Természetes személy esetében a természetes személy, társaság esetében a társaság 
adószáma. 

8. – 9. sorok: A jogi személy jellegének megfelelő azonosító számok. 

10. Az adózó (természetes személy vagy társaság) címe. 

11. – 12. sorok: Csak akkor kell kitölteni, ha ezek nem egyeznek meg a 10.-sorral. 

13. – 14. sorok: Azok az elérhetőségek, amelyeket a hivatal az adatpontosítás során 
használhat. 

15. – 19. sorok: Természetes személy esetében a személyazonosító igazolványban szereplő 
adatok. Társaság esetében az ügyvezető személyazonosító igazolványában szereplő adatok. 

20. sor: A meghatalmazott társaság cégnyilvántartásban (bírósági nyilvántartásban) szereplő 
neve. 

21. sor: Természetes személy esetében a természetes személy, társaság esetében a társaság 
adószáma. 

22. sor: A meghatalmazott: (természetes személy vagy társaság) címe. 

23. sor: A meghatalmazott természetes személy vagy a meghatalmazott társaság 
ügyvezetőjének ügyfélkapus felhasználói neve. 



24. – 25. sorok: Azok az elérhetőségek, amelyeket a hivatal az adatpontosítás során 
használhat. 

2. oldal: 

A meghatalmazza, vagy a meghatalmazást visszavonja mezők valamelyike előtti jelölő 
négyzetet X-el jelölni kell. 

A kiválasztó-mezők egyikében (természetes személy meghatalmazók esetében a felsőben, 
társaság meghatalmazók esetében az alsóban) ki kell választani a meghatalmazás jogi alapját. 

 

Fontos! 

Ha a HIPA bevallást benyújtó társaság több ügyfélkaput is használ az általa kezelt bevallások 
beküldésére (pl. több alkalmazottja kapuját is használja), akkor a társaság ügyvezetőjének a 
használt ügyfélkapuk tulajdonosait is meg kell hatalmaznia. 

A meghatalmazással kapcsolatos kérdéseivel forduljon munkatársunkhoz: 

eugyintezes@hivatal.ajka.hu 

Tel: 88/521-143 

 

 

 

 

 


