TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adófizetési módokról
Az adófizetés módjait és lehetőségeit az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 66.§-a, valamint
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20-21§-ai
határozzák meg.
Főszabály, hogy a helyi adó és a gépjárműadó fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni, a
költségvetési támogatást (túlfizetés) forintban kell kiutalni.
Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adót az adózónak adónként,
kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie, illetve a költségvetési támogatást
támogatásonként, a megfelelő, számláról kell visszaigényelnie. A bírságot, a pótlékot és a költséget
külön számlára kell megfizetni. A 2019. második félévi fizetési kötelezettségekről itt talál tájékoztatót:
https://eger.hu/public/uploads/2019-08-13-befejezodott-az-adoszamla-kivonatok-postazasaetarhelyekre-torteno-kikuldese_5d5650478be81.pdf
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 (csekk) köteles teljesíteni.
A kibocsátott csekkek többsége QR kóddal ellátott, így iCsekk szolgáltatással egyszerűen, a nap 24
órájában befizethető.
Önkormányzati rendelet – megkötésekkel - a meghatározott fizetési módoktól eltérő fizetési módot is
megállapíthat. Ennek megfelelően Egerben az adózók a befizetési kötelezettséget csoportos beszedési
megbízással, terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS,), illetve internetes felületen
bankkártyás (VPOS**, EFER*) vagy AFR* fizetéssel is teljesíthetik.
Az adó megfizetésének időpontja:
-

-

átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi
vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte,
készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták,
elektronikus fizetés esetén
EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő
bankkártyás fizetésnél a sikeres fizetési tranzakciót elindították,
EFER-en keresztül átutalással történő fizetésnél az állami adó- és vámhatóság
számláján a befizetést jóváírják.
minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az önkormányzati
adóhatóság esetén a helyi önkormányzat számláján a befizetést jóváírják.

*Az ASP országos rendszerben fejlesztés alatt. ** Az EFER rendszer beindulásáig az Elektronikus Adó
Rendszer – Eger elérhetőségen https://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-ado-rendszer
bejelentkezést követően tetszőleges összegben fizethetnek online bankkártyával is.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság számlaszámai 2019
Az adózók az önkormányzati költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek
lebonyolítására az alábbi számlaszámok szolgálnak.
HELYI ADÓ BEFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK
Eger MJV. Önkormányzat Építményadó beszedési számla
12033007-00102883-01800005
Eger MJV. Önkormányzat Telekadó beszedési számla
12033007-00102883-01700008
Eger MJV. Önkormányzat Tartózkodási idő utáni Idegenforgalmi adó beszedési számla
12033007-00102883-02000002
Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
12033007-00102883-02200006
Eger MJV. Önkormányzata Előrehozott adó beszedési számla
12033007-00102883-07800003
GÉPJÁRMŰADÓ BEFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLA
Eger MJV. Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla
12033007-00102883-02100009
EGYÉB BEFIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK
Eger MJV. Önkormányzat Bírság beszedési számla
12033007-00102883-02300003
Eger MJV. Önkormányzat Késedelmi pótlék beszedési számla
12033007-00102883-02400000
Eger MJV. Önkormányzat Adók módjára behajtandó köztartozások egyéb számla
12033007-00102883-02500007
Eger MJV. Önkormányzat Adók módjára behajtandó köztartozások idegen számla
12033007-00102883-02600004
Eger MJV. Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számla
12033007-00102883-04700007
Eger MJV. Önkormányzat Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla
12033007-00102883-02700001
Eger MJV. Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla
12033007-00102883-04600000
Eger MJV. Önkormányzat Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó
beszedési számla 12033007-00102883-02900005
A változásokról folyamatosan frissülő információkat
https://www.eger.hu/hu/adougyek az érdeklődők!
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város

honlapján

találhatnak

Előre is köszönjük, hogy befizetett helyi és központi adóikkal hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város és
Magyarország fejlődéséhez!
Eger, 2019. szeptember 10.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
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