Elektronikus fizetési lehetőségek
Ügyleírás:
Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra
jogszabály kötelez. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi
számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról
történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az önkormányzati adóhatóság felé
fennálló fizetési kötelezettségét elektronikus fizetéssel is teljesítheti. Jogszabályok pontosan
meghatározza azt, hogy az adózó mely időpontig (esedékesség) tehet pótlékmentesen eleget
fizetési kötelezettségének. Az egyes adók megfizetésének esedékességét az Art. mellékletei írják
elő, míg a határozatban megállapított adókat annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül kell megfizetni, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik. Az adózók az
önkormányzatunk felé teljesítendő adókat (ha a kibocsátott csekk QR kódot tartalmazza)
iCsekk mobilfizetési alkalmazással is befizethetik. Az iCsekk befizetés esetén a QR kóddal
ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését követően annak segítségével beolvasható és
befizethető. Az alkalmazás segítségével bármely bankkártyájának felhasználásával teljesítheti
elektronikus vagy papír alapú számlái kifizetését a QR kód beolvasását követően. Az
önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával (POS) történő
fizetésre, illetve az eAdo rendszeren keresztül online bankkártyás (VPOS) fizetést is lehet
teljesíteni.
Jogszabályi háttér:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény.
Befizető személye:
Az adózó, vagy aki jogszabály szerint az adó befizetését átvállalja.
Eljárás díja:
Önkormányzati adóhatóságunk az elektronikus befizetések esetén külön eljárási költség, díj
nem kerül felszámításra. A POS és VPOS befizetés esetén a költségeket az önkormányzat
átvállalja.
Az adózók értesítése:
Az E-ADO rendszeren keresztül kezdeményezett elektronikus befizetésről ügyfélkapujának
beállításától függően az adózónak, megadott email címére vagy az ügyfélkapus tárhelyére
minden esetben visszaigazolást kap, továbbá a nap 24 órájában elérhető az adózók adó
folyószámlája.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
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