HELYI ADÓKBAN ÉS A GÉPJÁRMŰADÓBAN
2020. SZEPTEMBER 15-IG
FIZETHETŐK AZ ESEDÉKES ADÓK/ADÓELŐLEGEK!
Az elektronikus tárhelyekre /ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu/ már meg is érkeztek az
önkormányzati adóhatóság adószámla értesítői.
Tisztelt Adófizető!
Segítve az önkéntes adófizetést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága postán, vagy
az elektronikus tárhelyekre megküldi az érintettek részére az adószámla-értesítőket. Ebből
minden adózó időben értesülhet fizetési kötelezettségéről még jóval az adófizetési határidő előtt, ami
2020. évben szeptember 15-ére esik.
Első körben a gazdálkodók /vállalkozások, vállalkozók/ kapták meg az adószámla-értesítőket,
amelyekben több mint 3 milliárd forint adókövetelés szerepelt. Az elektronikus tárhelyre /2020.
augusztus 12-i nappal bezárólag/ már meg is érkeztek az adószámla értesítők, ezért kérjük az érintett
cégvezetőt, könyvelőt, vállalkozót szíveskedjen figyelni az Önhöz érkező elektronikus email üzeneteket
és letölteni az értesítőt! Kérjük, szíveskedjen azt is ellenőrizni, hogy megkapta-e az adószámla-értesítőt,
ugyanis a tárhelyen - letöltés nélkül - 30 napig érhető el a kiküldött dokumentum!
Az önkormányzati adóhatóságunk az adózó adószámlájának egyenlegéről, a jövőbeni fizetési
kötelezettségeiről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról elektronikusan a hivatalos
elérhetőségén értesítette azt az adózót, aki (amely) bevallás, adatbejelentés benyújtására elektronikus
úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását, adatbejelentését. Így,
az egyéni vállalkozó, gazdálkodó és azon magánszemély, aki elektronikus kapcsolattartást
kért, részére elektronikusan a tárhelyre kerül kiküldésre az adószámla-értesítő.
Azon adózó kap adószámla-értesítőt, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettsége van,
illetve lesz 2020. szeptember 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé. Ez lehet akár esedékes
adótartozás, vagy 2020. szeptember 15-ig fizetendő adókövetelés is.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
Az Elektronikus Önkormányzati Portál /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ minden adózó
számára elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A
Portálra kattintva az adózó az önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét
elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az adóhatóság
ügyfélszolgálati irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni minden egrinek, legyen ő
vállalkozás vagy magánszemély.
A helyi adózás és a gépjárműadózás részleteiről honlapunkon www.eger.hu adóügyek elérhetőségen
tájékozódhat az érdeklődő.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek, Munkatársaiknak és
Családtagjainak egyaránt!
Eger, 2020. augusztus 13.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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