Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó!
Közös érdekünk, hogy Tisztelt Adózóink időben ismerjék meg azokat a jogszabályokat és adókötelezettségeiket, melyek
alapján az önkormányzati adóhatóság felé az adóbevallásokat, bejelentkezéseket, fizetéseket és más egyéb nyilvántartásvezetést teljesítenek. Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk adni arra vonatkozóan, hogy a szálláshely-szolgáltatással
kapcsolatosan milyen helyi adókötelezettségei keletkezhetnek.
Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban
(például: önkormányzati rendeletben) vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)
előírt bejelentésre, nyilatkozattételre, adómegállapításra, bevallásra, adófizetésre és adóelőleg fizetésére, bizonylat
kiállítására és megőrzésére, nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre), adatszolgáltatásra, adólevonásra, adóbeszedésre,
pénzforgalmi számlanyitásra [együtt: adókötelezettség].
A helyi adók egyes szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbiakban hivatkozott önkormányzati rendeletei szabályozzák. A törvényi
és a helyi rendeleti szabályozások megtalálhatóak az ado.eger.hu elérhetőségen.
1.)

Bejelentés szabályairól és kötelezettségéről:

Az adókötelezettség első lépéseként az önadózás (pl.: helyi iparűzési adó) és az adóbeszedés (pl.: idegenforgalmi adó)
útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől)
számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati
adóhatóságnál. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni (nyomtatvány
száma: „EGER16BEJ”).
Tehát amennyiben szálláshely-üzemeltetés bejelentésről szóló igazolás kiadására sor került, 15 napon belül a
szálláshely-szolgáltatónak be kell jelentkeznie az idegenforgalmi adó hatálya alá (és vállalkozó esetén a helyi
iparűzési adó hatálya alá), vagyis ki kell töltenie és be kell nyújtania az „EGER16BEJ” nyomtatványt.
A helyi adózás megkönnyítése érdekében a bejelentkezések és bevallások elektronikus úton is kitölthetők, illetve
benyújthatók. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben szintén a város honlapján, az
ado.eger.hu/Elektronikusan intézhető ügyek menüpont alatt tájékozódhat.
2014. január 1-jétől Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendelet alapján a vállalkozók kizárólag csak elektronikus úton nyújthatnak be bejelentést (hipa, ifa), bevallást
vagy önellenőrzést (hipa, ifa, építményadó). Ha nem saját ügyben járnak el, úgy ügyeljenek arra, hogy meghatalmazással
rendelkezzenek. Vállalkozónak nem minősülő magánszemély továbbra is választhat az elektronikus és papír alapú
bevallás között.
2.)

Idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatos lényeges teendőiről:

Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete szükséges. Egyrészt a
Htv., az ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendelet és az eljárási szabályokat tartalmazó Art. alapján
kell az adózónak eljárnia. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az Eger illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy
vendégéjszakát eltöltő magánszemélyeknek részére idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget állapít meg.
2/a) Az adó beszedése: Az Htv. 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése
esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.
Fontos tudni, hogy az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a szálláshelyszolgáltató nem kért szállásdíjat a vendégtől!
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Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke 2013. január 1-jétől személyenként és
éjszakánként 450 Ft.
2015. évre városunkban az idegenforgalmi adó mértéke nem emelkedett, annak ellenére, hogy a törvényi lehetőségek
505 Ft-os adó kivetésére adnának lehetőséget.
2/b) Az idegenforgalmi adó bevallása: Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (nyomtatvány száma: „EGER1635”) az adómentes és adóköteles
vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a bevallást benyújtania. A vállalkozók és vállalkozások
csak elektronikusan, a magánszemélyek elektronikusan vagy papír alapon nyújthatják be a bevallásaikat.
2014. január 1-jétől megváltozott az idegenforgalmi adó bevallási nyomtatvány! Az új nyomtatvány egy
Főlapból és a szálláshely-szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek számának megfelelő „A” jelű betétlapból
áll. Így tehát amennyiben egy szálláshely-szolgáltatónak több szálláshelye van, havonta annyi „A” jelű
betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet üzemeltet. Az adókötelezettség megállapításához szükséges
adatokat is külön, azaz szálláshelyenként kell megadni! Amennyiben a szálláshely-szolgáltatónak csak egy
szálláshelye van, akkor a Főlap mellé egy darab „A” jelű betétlap csatolása szükséges! Ha azonban több
szálláshelyen is folytat szállásüzemeltetést, úgy a szálláshelyeknek megfelelő számú „A” jelű lap kitöltése is
szükséges lesz 2014. évtől.
2/c.) Az idegenforgalmi adó befizetése: Az Art. 2. számú melléklet II. 3. b) pontja alapján az
adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az
adóhatósághoz befizetnie.
Az Art. 172. (14) bekezdése értelmében, ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy
egészben elmulasztotta, vagy a beszedett, illetve megállapított és levont adót nem fizette meg, késedelmi pótlék mellett
50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.
Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beszedett, de az adóhatósághoz be nem fizetett idegenforgalmi adó
vonatkozásában bűntető eljárás kezdeményezhető.
Tájékoztatni szeretnénk a szálláshelyeket, hogy az illetékes járási ügyészség már több esetben elrendelte a nyomozást
sikkasztás megalapozott gyanúja miatt, ha a beszedett idegenforgalmi adót a szálláshely üzemeltetők sajátjukként
kezelve, más célra használták. Kérjük, hogy jogkövető magatartás tanúsításával előzzék meg az esetleges büntetőeljárás
szükségességét, így a beszedett adót időben és maradéktalanul szíveskedjenek megfizetni az önkormányzat megfelelő
számlájára.
2/d.) A nyilvántartás vezetéséről: Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésben megjelölt
szálláshelyeknek (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített, a rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalmú „Vendég- és idegenforgalmi
adónyilvántartást” (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetnie. A nyilvántartást ingyenesen a tevékenység
megkezdése előtt kell beszerezni az önkormányzati adóhatóságtól. A nyilvántartás magában foglalja a
vendégnyilvántartást és az adóanalitikus nyilvántartás, ez utóbbit egyébként az Art. kötelezően előírja a szálláshely
üzemeltetők részére. A nyilvántartás olyan adatokat is tartalmaz, amely a szálláshelyek részére is megnyugtató módon
visszakereshetővé teszi az ott elszállásolt vendégeket. A szálláshelyen keletkező problémák, így a későbbiekben is
orvosolhatóvá válnak. A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartás a
szálláshelyen folyamatosan, vezetésre és ellenőrzésre alkalmasan rendelkezésre álljon!
A szálláshely üzemeltetője a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az előírt
adattartalmú és folyamatosan vezetett nyilvántartásában rögzíteni. A szálláshely a vendég és idegenforgalmi adó
nyilvántartásba vételt követően foglalható csak el. A nyilvántartó könyv kitöltésével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk
fel szíves figyelmüket:


A vendég érkezésekor a nyilvántartásban rögzíteni kell a vendég nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét, állampolgárságát, útlevele, személyazonosító igazolványa vagy vezetői engedélye számát,
az érkezés, távozás napját és időpontját (óra, perc megjelölésével). Ezen adatok minden esetben a
vendég érkezésekor kötelezően kitöltendőek!
 Mulasztási bírságot vonhat maga után, ha a bejegyzés olvashatatlan, átírt, beazonosíthatatlan.
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Egy sor csak egy vendég adatainak bejegyzésére szolgál (pl.: család esetén annak minden tagját
külön sorban, adatait részletezve kell feltüntetni). A visszatérő vendéget is minden tartózkodás
alkalmával külön sorban, minden adatával együtt fel kell tűntetni.
 Mind az érkezés, mind a távozás napja mellett annak időpontja be kell jegyezni (pl.:
2013.02.10.; 14.30 óra). A távozás időpontjának esetleges megváltozása esetén azt áthúzással, „felé
írással” kell korrigálni, a távozás okát pedig a „Megjegyzés” rovatban fel kell tüntetni.
A vendég távozásakor a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni a vendég távozásának napját, és időpontját
(amennyiben az az előzetesen megadotthoz képest változott), a ténylegesen eltöltött vendégéjszakák
számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az adóköteles
vendégéjszakák számát, a vendég vagy képviselőjének aláírását (kiskorú esetén a szülő), a beszedett
idegenforgalmi adó összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát. Aláírás
hiányában a bejegyzett adatok nem tekinthetők hitelesnek!
Az adóbevallás és az idegenforgalmi adó megfizetés időpontjában kell bejegyezni a beszedett adó
önkormányzat felé történő bevallásának és megfizetésének idejét. A szálláshely üzemeltető ezzel tesz eleget az
Art. 44. §-ában foglalt nyilvántartás vezetési kötelezettségének.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a szálláshely üzemeltető a vendég-nyilvántartásba vételét
elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési,
nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság
mulasztási bírságot köteles megállapítani.
Az idegenforgalmi adó alóli mentességet a Htv. 31.§-a szabályozza. Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak
az adómentességre jogosító tartózkodást a rendelet 3. melléklet (Nyilatkozat az adómentességre jogosító
tartózkodásról) kitöltésével igazolni kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.
Adómentességet az alábbi esetekben és feltételekkel lehet igénybe venni:
 A 18. életévét be nem töltött magánszemély adómentes, abban az esetben nem kötelező mentességi
nyilatkozatot töltetni, amennyiben a vendégkönyvben pontosan kitöltésre kerülnek a születési hely és idő
adatok és a vendég hozzátartozója aláírásával hitelesítette azt.
Felhívjuk a szállásadók figyelmét, hogy 2010. január 1-jétől megszűnt a 70. évet betöltött
magánszemélyek adómentessége.
 Mentes a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély. Ez a típusú adómentesség nem adható szálláshelyeken!
 A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója
által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély.
Az a személy mentesül az idegenforgalmi adó megfizetése alól, aki Eger illetékességi területén működő
közép- vagy felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, illetve a szakképzési törvény
szerinti szakképzés céljából iskolarendszerű szakmai képzést folytató Eger illetékességi területén működő
intézménynél áll tanulói, hallgatói jogviszonyban. A tanév közben tanulói, hallgatói jogviszony okán az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemélyek a nyári szünet alatt csak akkor mentesülnek
az adófizetés kötelezettsége alól, ha a településen tartózkodásuk ez idő alatt is hallgatói jogviszonyuk alapján
(például nyári gyakorlat céljából) áll fenn. Ebben az esetben a vendég például a diákigazolvány felmutatásával
tudja igazolni a mentességre jogosultságát, ezáltal a szálláshely-szolgáltató is bizonyosságot nyer arról,
hogy jogszerű a mentesítés.
Vonatkozik a mentesség azokra a diákokra is, akik azért tartózkodnak Eger város illetékességi területén,
hogy hallgatói jogviszonyból eredő foglalkozásokon vagy felkészítőkön vegyenek részt. Ide tartoznak
olyan rendezvények, amelyeken a részvételt a hallgatók számára a fennálló hallgatói jogviszonyuk teszi
lehetővé. Ilyen lehet pl. az osztálykirándulás vagy a szakmai gyakorlat. Ebben az esetben a diákigazolvány
mellett szükséges az oktatási intézménytől származó olyan igazolás is, melyben az intézmény tanúsítja, hogy a
diák tanulói jogviszony okán kénytelen a településen tartózkodni és ott megszállni.
A szolgálati kötelezettség címén például a közalkalmazottak, kormánytisztviselők, köztisztviselők, vagy akár
a fegyveres erők, katasztrófavédelmi szervek tagjait lehet mentesíteni, amennyiben tartózkodásuk szolgálati
kötelezettségük teljesítésével függ össze. Tipikus példa erre az, amikor diákokkal kísérő tanár érkezik a
szálláshelyre.
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Eger városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési (30-180 nap között
építőipari) tevékenységet végző vállalkozó, vállalkozás munkavállalója által folytatott munkavégzés
céljából történő tartózkodás mentesíthető. A mentesség biztosítása arra tényre vezethető vissza, hogy a
településen állandó vagy ideiglenes jelleggel gazdasági tevékenységet kifejtő vállalkozók ténylegesen
hozzájárulnak a helyi közterhekhez. Ebben az esetben a szálláshely-szolgáltató például a vendég/munkavállaló
munkáltatója által kiállított igazolásból vagy esetlegesen a munkáltató szálláshely megrendeléséből tud
meggyőződni arról, hogy a vendég ténylegesen munkavégzés céljából tartózkodik Eger illetékességi területén.
Fontos, hogy a szállásadó próbáljon meggyőződni arról, hogy a vállalkozás, azaz a munkáltató tényleg
rendelkezik egri székhellyel, telephellyel, például az önkormányzati adóhatóságtól kért információ útján.




Mentes az idegenforgalmi adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa
vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.
A jelenleg hatályban lévő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8. § (1) bekezdés 1-2. pontja
alapján közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; továbbá hozzátartozó a közeli
hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa.
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi
jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy idegenforgalmi
adó alól mentes.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatót, hogy az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált, illetve
nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását
megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés
feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával is biztosítani.
Egyes szálláshelyeken előfordul, hogy hosszabb távra kötnek szerződést szálláshely igénybevételre. Albérlet esetén az
albérlő nem alanya az idegenforgalmi adónak! Ebben az esetben ugyanis egy szerződéses kapcsolaton
alapuló, huzamos idejű tartózkodásról van szó. Azonban helyszíni vagy utólagos adóellenőrzés esetén az
adózónak írásbeli szerződéssel kell bizonyítania a bérleti jogviszony létrejöttét.
3.)

Helyi iparűzési adókötelezettséggel kapcsolatos lényeges teendőiről:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folyható vállalkozói formában vagy adószámmal rendelkező
magánszemélyként.
Helyi iparűzési adóban az adó alanya a vállalkozó, tehát Önnek akkor keletkezik adókötelezettsége, ha Ön
vállalkozó (egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó). A Htv. alapján az alábbi esetekben minősül vállalkozónak:
A gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.
Amennyiben a felsoroltak valamelyikének Ön megfelel (tehát vállalkozó), úgy iparűzési adókötelezettség
(bejelentkezés, előleg és adófizetés, valamint évente adóbevallás benyújtása) terhelni fogja. Az iparűzési adóra
vonatkozó részletes szabályokkal megismerkedhet az ado.eger.hu honlapon. A bevallás benyújtására a „EGER1687”
számú nyomtatvány szolgál.
Abban az esetben, ha adószámmal rendelkező magánszemélyként folytatja a szálláshely-szolgáltatás
üzemeltetését, úgy az iparűzési adónak nem lesz alanya.
4.)

Építményadó kötelezettséggel kapcsolatos lényeges teendőiről:

Az ún. vagyoni típusú helyi adókat a Htv., valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza. Ezek alapján az Eger
Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő építmények után helyi adókötelezettség áll fenn.
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Az adó megállapításának szabályait az Art. írja elő, melynek 32. §-a értelmében, a helyi adó az adózó által benyújtott
bevallás alapján kerül megállapításra. Ennek érdekében az adózónak a tulajdonában/használatában lévő
építményről adóbevallást kell tennie, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül
(azaz január 15-ig).
A hivatkozott önkormányzati rendelet alapján eltérő adómértékek vonatkoznak a különböző funkciójú és használatú
épületekre. Lakás céljára szolgál az az építmény, amely a Htv. 52.§ 8. pontja alapján lakásnak minősülő ingatlan, ha azt
a tulajdonos, vagy tulajdonostársak egyike kifejezetten lakás céljára használja.
Azonban nem minősül lakáscélúnak az építménynek az a része, amelynek hasznosítása meghatározott
bevétel megszerzésére irányul, továbbá, ha a magánszemély/vállalkozó az adott épülettel, épületrésszel
kapcsolatban a vállalkozási tevékenysége során költséget számol el. Üzleti célt szolgáló építmény az olyan
épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése
érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.
A hivatkozott jogszabályhely alapján megállapítható, hogy a szálláshely-szolgáltatás céljára szolgáló
épület/épületrész nem minősül lakás célúnak, vagyis üzleti célú! Ebben az esetben építményadó bevallást kell
benyújtani az üzleti célú hasznosításra vonatkozóan. Amennyiben az épület nem teljes egészében szolgálja a szálláshelyszolgáltatást, akkor az épület hasznos alapterületét „meg kell bontani”. Tehát be kell vallani, hogy a teljes épületből
hány m2 szolgál lakás céljára és hány m2 szolgál üzleti célt, vagyis szálláshely-szolgáltatást.
Építményadó esetében a bevallás egy főlapból, valamint „A” illetve „B” betétlapokból állhat. Lakásról és üdülőről az
„A” jelű betétlapot, kereskedelmi egységről (szállásépületről) és egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületről, épületrészről
a „B” jelű betétlapot kell – adótárgyanként – kitölteni („EGER1631” számú nyomtatvány).
Az elkészített és aláírt nyomtatványokat a magánszemélyek postai úton, személyesen vagy elektronikusan, a vállalkozók
és vállalkozások csak elektronikusan nyújthatják be hatóságunkhoz.
Tájékoztatom, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról az www.eger.hu
(adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt
követően) elektronikusan – az ügyfélkapun keresztül - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit,
bevallásait, számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát. Kérjük éljen a
lehetőséggel!
A honlapon (QR-kód segítségével is behívható!) tájékozódhat.

Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: 09.00-16.00, Kedd: 09.00-16.00, Szerda: 09.00-17.00, Csütörtök: 09.00-16.00
Ügyfélfogadási hely: 3300 Eger, Dobó István tér 2..
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
Eger MJV önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu
E-mail: ado@ph.eger.hu
Köszönjük szíves együttműködésüket.
Eger, 2016. január 4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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