Friss önkormányzati adó hírek

Az önkormányzati adóhatóság kézbesítette az adózók címeire és elektronikus tárhelyeire az
adószámla kivonatokat
Az önkormányzati adóhatóság befejezte az adószámla kivonatok postai (bejegyzett címekre) és elektronikus
tárhelyekre (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu) történő kiküldését, annak érdekében, hogy a Tisztelt Adózók
időben, felkészülten és pontosan tudják teljesíteni 2019. szeptember 15-i adófizetési kötelezettségeiket. Az
adóhatóság 30.700 darab postai levélküldeményt és 9.100 darab elektronikus küldeményt postázott.
Azon magánszemélyek, egyéni vállalkozók és vállalkozások kaptak most értesítőt, akiknek az
adószámláján a fizetési kötelezettség nagysága elérte vagy eléri az 500 forintot. Ez lehet már esedékessé
vált tartozás, vagy 2019. szeptember 15-i esedékességű adófizetési kötelezettség.
A helyi adók (pl.: építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési
adó/adóelőleg) valamint, a gépjárműadók második féléves összegeit 2019. szeptember 15-ig lehet
pótlékmentesen megfizetni az adószámla kivonaton megtalálható számlaszámokra.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat arról is, hogy az idei évtől az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál
a nap 24 órájában biztosítja Önöknek az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A
portálra nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. A lekérdezés részleteiről itt talál információkat:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.
Az alábbi tájékoztatókat ajánljuk még szíves figyelmükbe:
1.) Tájékoztatás az építmények (lakások és nem lakás célra szolgáló építmények) változásában bekövetkezett
módosulások adatbejelentéséről/utólagos adatbejelentéséről. https://eger.hu/public/uploads/2019-08-12tajekoztato-az-epitmenyado-adatbejelentesrol-2019_5d513df3a3186.pdf
2.) A magánszemélyek is intézhetik önkormányzati adóügyeiket elektronikusan, ehhez előbb nyilatkozatot kell
tenniük a központi nyilvántartásba /RNY/! https://eger.hu/public/uploads/2019-08-07-tajekoztato-amaganszemelyek-elektronikus-ugyintezeserol_5d4a9f4cb2681.pdf
3.) A belföldi gépjárművek adatbejelentési kötelezettségének szabályairól /a gépjárműadót érintő változásokkal
összefüggésben általában - néhány kivételtől eltekintve - nincs szükség külön adatbejelentésre az önkormányzati
adóhatóság felé/ https://eger.hu/public/uploads/2019-02-04-tajekoztato-a-belfoldi-gepjarmuvek-adatbejelentesikotelezettsegerol-2019_5c6a65ee297c5.pdf
4.) A nap 24 órájában lekérdezheti elektronikus adófolyószámla-egyenlegét
https://eger.hu/public/uploads/2019-07-11-tajekoztato-az-adoegyenlegek-elektronikuslekerdezeserol_5d272378a6df1.pdf
5.) Ügyindítás,
egyenleg
lekérdezés,
adóbevallási
információk
az
https://eger.hu/public/uploads/2019-06-25-tajekoztato-a-frissitett-ohp-tartalmakrol20190624_5d11b9e0da177.pdf
Az önkormányzati adóhatóság
https://www.eger.hu/hu/adougyek.
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Előre is köszönjük Tisztelt Adózóinknak, hogy befizetett helyi és központi adóikkal hozzájárulnak Eger Megyei
Jogú Város és Magyarország fejlődéséhez!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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: https://www.eger.hu/hu/adougyek
Telefonszám: +36 (36) 520-700
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