Tájékoztató
Péntek éjfélig voltak benyújthatók a koronavírus miatti speciális méltányossági
kérelmek az önkormányzati adóhatósághoz
Eger megyei jogú város önkormányzati adóhatóságával szembeni egyik legfontosabb elvárás
volt a koronavírus-válság idején is az volt, hogy a járvány hatásait figyelembe véve
méltányosan járjon el az adóügyekben. A COVID-19 járványhelyzet hatásai miatt bajba jutottak
fizetési könnyítésben részesülhettek (elsősorban részletfizetésben, fizetési halasztásban és
előlegcsökkentésben). Az önkormányzati adóhatóság 2020. március 11. és július 17. közötti
időszakban /a már elbírált ügyekben/ a fizetéskönnyítési kérelmek szinte mindegyikét
helyben hagyta.
Ez egy egyszeri kérelem lehetett, minden adózó csak egy alkalommal élhetett vele. A 12 havi
részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik helyi és gépjárműadó
fajtára kérhető /kivéve idegenforgalmi adó/ és ötmillió forintos tartozásig volt igénybe vehető.
Ez a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak nagy könnyebbséget jelentett. A július 17-ig
benyújtható, koronavírusra specializált méltányosság szabályai egyszerűek voltak, ráadásul
ingyenes minden adózónak, így például még a cégeknek is illetékmentes volt a kérelem.
A speciális kérelmek lehetősége ugyan már megszűnt, ám az általános szabályok alapján
most is van lehetőség fizetési könnyítésre. A fizetési könnyítés szabályait az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény szabályozza. A fizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az
adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati
adóhatóságtól kérelmezheti. A részletekről itt olvashatnak: https://eger.hu/public/uploads/202003-20-tajekoztato-a-fizetesi-kedvezmenyekrol-adoeloleg-merseklesrol-2020-1-0_5e747d2e2b144.pdf

Az önkormányzati adóhatóságnál az elektronikus ügyintézés folyamatosan /24/7/365/ a
hét minden napján napi 24 órában biztosított. Az Elektronikus Önkormányzat Portál
(Portál) https://ohp-20.asp.lgov.hu / az adózók számára biztosítja az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat. Otthonról, személyes megjelenés nélkül ellenőrizhetik adószámláikat és
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket önkormányzati adóhatóságunknál.
Az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni minden
egrinek, legyen vállalkozás vagy magánszemély.
Kérjük, ha információt, felvilágosítás szeretne, elsősorban használja az Elektronikus
Önkormányzati Portált, illetve a városi honlapunkat. https://www.eger.hu/hu/adougyek
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
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