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Tájékoztató
Egyéni vállalkozóknak, vállalkozásoknak és azon magánszemélyeknek, akik
elektronikus kapcsolattartást kértek 2021. március elején kiküldésre kerülnek az
Adószámla Fizetési Értesítők
2021. MÁRCIUS 15-IG FIZETHETŐK AZ ESEDÉKES HELYI ADÓK/ADÓELŐLEGEK!
Tisztelt Adófizetők, Egyéni Vállalkozók, Vállalkozások!
Kedves Egriek!
Segítve az önkéntes adófizetést önkormányzati adóhatóságunk az elektronikus tárhelyekre megküldi az
érintettek részére az Adószámla Fizetési Értesítőket. Azon adózó kap az elektronikus tárhelyére
fizetési értesítést, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz
2021. március 15-ig Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felé. Ez lehet akár
esedékes adótartozás, vagy 2021. március 15-ig fizetendő adókövetelés is.
Az iparűzési adóelőleget érintően a NAV-hoz benyújtott KKV nyilatkozatok feldolgozása folyamatos,
ezért kérjük, hogy kövessék aktuális adószámla egyenlegüket az E-önkormányzati portálon.
Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást
kértek, részükre elektronikusan a tárhelyekre kerül kiküldésre a fizetési-értesítők. A pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról
történő átutalással teljesíti. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési
kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással is
teljesítheti. Az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni.
Az E- önkormányzati portál minden adózó számára elérhető, itt a nap 24 órájában és a hét
minden napján megvalósulhat az adófizetési kötelezettségek on-line lekérdezése és befizetése.
A portálra belépve az ügyfél, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz tartozó adó-, díj- és
illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti. Az adóhatóság ügyfélszolgálati
irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni minden egrinek, legyen ő vállalkozás vagy
magánszemély.
A fizetési értesítők kapcsán további részletes információkról HONLAPUNKON ITT olvashatnak!
Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával
hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2021. március 1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
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
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