Fontos adófizetési határidő következik!
2014. szeptember 15-ig fizethetőek a helyi adók és a gépjárműadó.

Eger Megyei Jogú Városban 2014. augusztus elején kerültek postaládákba azok a küldemények, melyek a helyi
adók (építményadó, telekadó, iparűzési adóelőleg) és a gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében adtak az
adózóiknak tájékoztatást. A „Folyószámla-értesítőből” részletesen tájékozódhattak az önkormányzatunk felé
esedékes 2014. évi adóelőírásaikról, így a 2014. szeptember 15-ig fizetendő összegekről is.
Szeptember hónapban mintegy 70 ezer befizetést vár az adóhatóság a különféle adónemekben. A
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról
átutalással kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket
postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. Egerben
ezen felül lehetőség van csoportos beszedési megbízás keretében történő adófizetésre és az
ügyfélszolgálaton bankkártyával történő fizetés is biztosított.
Az adóhatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Adó Iroda Ügyfélfogadása - a Hivatal felújítási munkái
miatt - 2014. augusztus 1-jétől az Eger, Kossuth L u. 28. szám alá költözött. A hivatali ügyintézés
időpontjai nem változtak: kedd: 09.00-16.00; szerda: 09.00-17.00; csütörtök: 09.00-16.00. Az adóhatóság
2014. szeptember 15-én (hétfőn 8.00-tól-17.00-ig) rendkívüli és meghosszabbított ügyfélfogadást tart. Ha
bármely okból nem értesült küldeményekről, úgy célszerű az adóhatóságnál személyesen érdeklődni a fizetési
kötelezettségük nagyságáról.
Fizetési könnyítés és mérséklés igénybevételéről, valamint az iparűzési adóelőleg csökkentés
lehetőségéről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van - a törvény
által szabályozott módon - fizetési könnyítés illetve mérséklés igénybevételére. A részletes szabályokról a
honlapunkon (www.eger.hu) tájékozódhatnak. Magánszemélyeknek (egyéni vállalkozóknak) a kérelem
illetékmentes, más esetben 10 000 forint az eljárási illeték összege, melyet a megfelelő számlára kell átutalni a
kérelmezőnek. Érdemes tudni, hogy a vállalkozók 2014. szeptember 15-ig kérhetik az HIPA adóelőleg
módosítását, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója
nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.
Eger, 2014. szeptember 1.

Előre is köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

