Tájékoztató
az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-ról, történő
adóbevallási, adatbejelentési adatok lekérdezési lehetőségeiről
MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTHAT ÖNNEK AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL?
Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés
helyszíne. Az ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az
elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban
bejelentkezéshez kötöttek.


ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK
A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város önkormányzatnál
adóbevallásait/adatbejelentéseit lekérdezze.

Hogyan tudom megtekinteni adóbevallásaimat, adatbejelentéseimet?
A szolgáltatás használatának lehetőségei:
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságánál
az ASP ADÓ szakrendszerben rögzített bevallások/adatbejelentések adatait saját nevükben, általuk
képviselt adózó - más természetes személy, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság - nevében.
A szolgáltatás használatának feltételei:
Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a
beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat. A Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) ne
legyen tiltva az Internetes ügyintézése, vagyis az „Internetes ügyintézés tiltása” értéke „NEM” legyen.
A lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántartásában hibátlanul (a közhiteles
nyilvántartásokkal
megegyezően)
szerepelnek.
Képviselőként/meghatalmazottként
történő
lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtörtént.
A lekérdezés folyamata:
Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra. Kattintson az ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK
gombra. A megjelenő felületen a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőbe a rendszer előtölti
a felhasználó adóazonosító jelét, illetve a háttérben ellenőrzi és az önkormányzati Adó szakrendszerrel
egyezteti személyes adatait az eljárási jogosultság igazolása érdekében. Amennyiben képviselőként jár
el, kattintson a KÉPVISELT NEVÉBEN JÁROK EL jelölőnégyzetre. A megjelenő mezőbe írja be
annak a személynek az adóazonosító jelét, illetve cégnek, egyéni vállalkozásnak az adószámát,
akinek/aminek nevében eljár.
(Kék színnel jelzett szövegrészek esetén a CTRL+kattintással külön is lekérdezhetők a részletek.)
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Kattintson az ADÓBEVALLÁSOK LISTÁZÁSA gombra.
A portál ellenőrzi, hogy a beküldő korábban meghatalmazottként/képviselőként rögzítésre került-e az
adózó „képviselői” közt.
Megjelenik az adóbevallások listája az adónem megjelölésével.
A rendszer megjeleníti az adótárgyak beazonosítására szolgáló információkat.
-
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Iparűzési adó esetében: évszámot, feldolgozás jogcímét és időszakot
Idegenforgalmi adó esetében: évszámot és hónapot
Gépjárműadó: rendszámot és alvázszámot
Építményadó esetén: ingatlan címét és helyrajzi számot

A változásokról folyamatosan frissülő információkat
https://www.eger.hu/hu/adougyek az érdeklődők!
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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
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Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
Önkormányzati Hivatali Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
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