TÁJÉKOZTATÓ
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla Értesítőjéhez

Tisztelt Polgárok! Tisztelt Egerben működő vállalkozások!
Kedves Egriek!
2016. március elejétől kerülnek postaládákba az első féléves „Folyószámla értesítő” levelek, melyben tájékoztatást
nyújtunk Önöknek ahhoz, hogy határidőben tudják teljesíteni a helyi adó (építményadó, idegenforgalmi adó, helyi
iparűzési adóelőleg), gépjárműadó valamint egyéb más fizetési kötelezettségeiket (magánfőzött párlat utáni
jövedéki adója, pótlékok és bírságok) önkormányzati adóhatóságunk felé. A folyószámla egyenleg értesítőkkel
tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat a folyószámlájukon könyvelt adataikról, ezáltal is lehetőséget biztosítva esetleges
egyeztetésekre, ezért ennek érdekében kérjük, szíveskedjenek azt az átvételt követően figyelmesen áttekinteni.
A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk
felé esedékes 2016. március 16-ig fizetendő adóelőírásaikról, másrészt a pénzügyi helyzetükről, az eddigi
befizetéseikről és esetlegesen már fennálló tartozásokról. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt
adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni, az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után.
Az adózással kapcsolatos hasznos tudnivalókról valamint a Folyószámla értesítőről bővebben Eger város honlapján
olvashatnak a www.eger.hu internetes honlap „Adóügyek” menüpontban a „Tájékoztatók” között.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással
kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénzátutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. A kibocsátott – postai QR
kóddal ellátott - csekkek alkalmas az „iCsekk” szolgáltatással történő befizetésre. Az iCsekk alkalmazással történő
tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősül, így az Önök számára ez nem jelent többletköltséget. Az
adóhatóságunk ügyfélszolgálatán adózóink bankkártyával is fizethetnek. A bankkártyás fizetés költségei az
önkormányzatot terhelik.
Ügyfélkapun regisztrált adózóinknak lehetőségük van elektronikus rendszeren keresztül (Eger-eADÓ)
megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb adataikat
(bevallásaikat, befizetéseiket, aktuális folyószámlájuk helyzetét stb.), valamint a rendszeren keresztül online
bankkártyás befizetést is indíthatnak. Ezáltal bármikor láthatják folyószámlájukat és adókötelezettségeik aktuális
állapotát, valamint befizetést teljesíthetnek. A programba a www.eger.hu linkről lehet belépni.
Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságunknál az internet
segítségével három hétre előre on-line foglalhatnak időpontot (www.onlineado.eger.hu).
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a személyes érdekek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési
kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon ügyfelek részére tudjuk megadni,
akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják. Konkrét adózási
információkról ügyfélszolgálatunkon, illetve az ügyintézővel való egyeztetett időpontot követően van mód és
lehetőség tájékozódni. Telefonon keresztül csak általános tájékoztatást áll módunkban adni.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!
Eger, 2016. március hó
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