Tájékoztatás
e-Papír ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazásról

Küldje kérelmét, beadványát elektronikusan, intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen! Az ePapír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton
összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, így Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságával is. Bővebb információkról itt olvashat: https://epapir.gov.hu/
Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, kérjük, kattintson ide .

Az ügyindításhoz kattintson a Bejelentkezés gombra és adja meg a megjelenő KAÜ-felületen az ügyfélkapus
felhasználónevét és jelszavát. A megjelenő e-Papír oldalon különböző témák és ügytípusok közül választhat.
A szolgáltatáshoz regisztrált intézmények felé történő elektronikus, hitelesített levelezéshez, ügyindításhoz
használható az e-Papír alkalmazás. A felületről csak abban az esetben lehet levelet küldeni, ha az intézmény
csatlakozott az e-Papír szolgáltatáshoz /ez jelen esetben EGER Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
esetében rendelkezésre áll/ , illetve a felhasználó rendelkezik Ügyfélkapuval.
Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért adatokat. Például: Témacsoport, Ügytípus,
Címzett, Levél tárgya, stb. Az Ügytípusok részletes tájékoztatóját az „Ügytípusok leírása” menüpontban találhatja
meg.
Az új levélírás felületre https://epapir.gov.hu/belépve Önnek meg kell adnia
HA CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI
a Témacsoportot: Önkormányzati igazgatás
az Ügytípust: Adóügyek
valamint a ePapír benyújtás címzettjét:
Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A levelet bármikor elmentheti. Munkáját később a Mentett piszkozatok menüből folytathatja. A levélhez
lehetősége van dokumentumot is csatolni (max.: 25MB), amelyet az Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthet. Az alkalmazás lehetőséget ad egy küldés előtti
ellenőrzésre, ahol megnézheti, hogy nem írta-e el valamelyik adatot, valamint, hogy jó dokumentumo(ka)t csatolte az űrlaphoz. Szükség esetén a Vissza a Levél szerkesztéséhez gombra kattintva módosíthatja az űrlap adatait és
/ vagy a csatolt dokumentumo(ka)t. Amennyiben mindent rendben talált, válassza a Küldés gombot.
A sikeres feladásról egy Feladási igazolást kap személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A tárhely a
beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Azokat a dokumentumokat, amelyeket
hosszabb ideig szeretne megőrizni, átmozgathatja a Tartóstárba. További tárhellyel kapcsolatos információért,
kérjük, kattintson ide .
Kérjük, a feladást követően figyelje a személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyét, mert a címzett
intézmény a válaszát minden esetben oda fogja elküldeni.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében - bizonyos közigazgatási ügytípushoz tartozó
szolgáltatások igénybevétele esetén - illetéket kell fizetni. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket - az eljárás
megindítását megelőzően - az alábbi módon lehet teljesíteni: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren
keresztül (EFER); vagy banki átutalással. Az önkormányzati adóhatóság előtt indult eljárások kapcsán az elsőfokú
adóhatóságnál indított eljárás illetékét, valamint a jogorvoslati eljárás illetékét, az illetékes adóhatóság
illetékbevételi számlája javára* kell megfizetni.
Önkormányzati adóügyekben az Elektronikus Önkormányzati Portálon is fizethet illetéket.
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
*Eger MJV. Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számla
12033007-00102883-04700007
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu Adóügyek linken
találhatnak az érdeklődők! A bevallás benyújtás egyéb módjairól is itt találhatnak információkat.
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. szeptember hó.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700

