SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2015. ÁPRILIS 15-TŐL - ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL –LEKÉRDEZHETŐEK AZ
ADÓZÓI, BEVALLÁSI ÉS FOLYÓSZÁMLA ADATOK, SZÁMLAEGYENLEGEK
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása iránt, így
2015. április 15-től bővíteni tudjuk szolgáltatásainak, immár lehetőség van elektronikus
rendszeren keresztül a nap bármely pontjában megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunknál
lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat. Valamilyen formában szinte minden egri
család és vállalkozás kapcsolatba kerül az önkormányzati adóhatósággal, így nagy jelentősége van a
bevezetett új informatikai rendszernek. Ennek alapján 42 ezer adózó (adónemenként) több mint 65
ezer bevallási adata lesz, így elérhető. A jogosultak naprakészen láthatják adószámláikat, ezáltal
rövidülhetnek egyes hatósági ügyintézések időtartamai is.
E szolgáltatás a Kormányzati Portálon (www.magyarország.hu) keresztül érhető el, így garantált, hogy
az adózók biztonságosan jutnak adataikhoz. Az adózói adatok megtekintésének feltétele az
Ügyfélkapus regisztráció.
Internetes önkormányzati adókkal kapcsolatos adatlekérdező rendszerünkön keresztül az
Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező egri lakosok és vállalkozások számára nyílik lehetőség az
önkormányzati adókkal összefüggő adózási információk megtekintésére. Ennek segítségével
folyamatosan áttekinthetik és monitorozhatják az adókötelezettségek (bevallások, befizetések)
teljesítését.
A programba a www.eger.hu linkről az alábbi elérhetőségről lehet belépni:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes
Amennyiben magánszemélyként illetve adózóként saját adatait szeretné megismerni, úgy első
alkalommal regisztrálnia szükséges. Ezt követően másnap, a bejelentkezés után válnak elérhetővé
az igényelt adózási információk. Ha meghatalmazottként szeretné használni lekérdező
rendszerünket, és már érvényes meghatalmazással rendelkezik, úgy bejelentkezést követően azonnal
láthatja a képviselt adózók adatait, külön regisztrációra nincs szükség.
Az elektronikus program a lekérdezést megelőző napi állapotnak megfelelő számfejtési adatokat –
adózói adatok, feldolgozott bevallások, számlaegyenlegek –jeleníti meg és mellett késedelmi
pótlékszámítási kalkulátort és adózási naptárt is tartalmaz. Az Adózási naptár, a Késedelmi
Pótlékszámítás és az Önkormányzatnál bevezetett adókkal összefüggő Számlaszámok menüpontok
bejelentkezés, regisztráció nélkül is megtekinthetőek.
Az adózók az elektronikus adófolyószámlával kapcsolatos személyesen az önkormányzati adóhatóság
ügyfélszolgálatán (Eger, Dobó István tér 2.) vagy az Adó Iroda telefonszámain kérhetnek tájékoztatást.
A közeljövőben tervezzük online bankkártyás fizetési lehetőség biztosítását is, amit közvetlenül
az elektronikus folyószámla egyenlegből érhetnek majd el.
Eger, 2015. április 13.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodája

DOBÓ TÉR 2. • +36 36 523 720 • KORSOS.LASZLO@PH.EGER.HU • WWW.EGER.HU

