Tájékoztató

2021. február 15-től a hét négy napján
– előzetes bejelentés alapján -

fogadnak személyesen is ügyfeleket az önkormányzati adóhatóságnál
Az év eleji növekedő ügyfélforgalom miatt a személyes ügyfélfogadás bővül és immár négy munkanapon
is elérhető lesz az önkormányzati adóhatóság Eger, Dobó István tér 2. szám alatti ügyfélfogadó
helyiségében. A kiterjesztett ügyfélfogadás csökkenti a napi ügyfelek megjelenési számát, így a
veszélyhelyzet megszűnéséig is megfelelő biztonságot jelent.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét,
hogy 2021. február 15-től önkormányzati adóügyekben a hivatali személyes ügyfélfogadás ismét teljes
egészében elérhető, munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
A személyes ügyintézéshez – a veszélyhelyzet megszűnéséig - előzetes időpontfoglalásra van szükség.
Előzetese időpont egyeztetésre a központi telefonszám felhívását követően van mód +36 (36) 523-700, de
rövidesen erre elektronikus felület is rendelkezésre fog állni.
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város 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
Ugyanakkor továbbra is kérjük Tisztelt Adózóinkat/Ügyfeleinket, hogy adóügyeiket elsősorban
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szíveskedjenek intézni!
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben kollégáink
készéggel állnak az Önök rendelkezésére! Lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni, az itt feltett
kérdésekre néhány napon belül választ kap az érintett. E-mail cím: ado@ph.eger.hu E-papír szolgáltatás
igénybevételével olyan ügyekben kezdeményezhető elektronikus ügyindítás, amelyek elektronikus
benyújtását nem zárja ki jogszabály, valamint nincs rá rendszeresített elektronikus űrlap.
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu Adóügyek linken
találhatnak az érdeklődők!
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, 2021. február 08.
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