Tájékoztató
2021. március 15-i helyi adófizetési határidő után,
hogyan ellenőrizhetem - elektronikus módon otthonról - adófizetésem teljesítését?
Gazdálkodó szervezeteknek, közte az egyéni vállalkozóknak immár több éve kötelező a helyi
adóügyek elektronikus úton történő intézése. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek pedig
választhatják az elektronikus ügyintézés lehetőségét. /Ennek részleteiről honlapunkon a Tájékoztatók
között ITT olvashatnak./
Az ügyfélszolgálatunk személyes felkeresése helyett – különösen a veszélyhelyzet idején – célszerű
önkormányzatunk online szolgáltatásit igénybe venniük.
Az E-önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az online
ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. Nem
természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ-azonosítással kell
bejelentkeznie. /A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán
tekintheti meg./ Az E-önkormányzat portálra https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap nem kell
regisztrálnia, első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.
Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos tájékoztatót https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato /ITT/ itt
tekintheti meg. Többek között itt arról is tájékozódhatnak, hogy miként lehet lekérdezni az
aktuális adószámla egyenleget, illetve hogyan tudják elektronikusan befizetni helyi adókat az
E-önkormányzat portálon? Erről részletesen https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_adok_dijak_illetek
/ITT/ itt olvashatnak.
Az E-önkormányzati portál minden adózó számára elérhető, itt a nap 24 órájában és a hét minden
napján megvalósulhat a helyi adófizetési kötelezettségek on-line lekérdezése és online bankkártyás
fizetése. A portálra belépve az ügyfél/adózó, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz
tartozó adófizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti.
Az elektronikus fizetés részleteiről honlapunkon ITT Tájékoztatóink között olvashatnak!
Önkormányzati Adóhatóság arra kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy a következő hetekben elsősorban
elektronikus úton, e-mail-ben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal.
További információkat honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek, illetve telefonon (36) 523700 vagy e-mail- en ado@ph.eger.hu címen kérhetnek az adózók.
Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával
hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2021. március 19.
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 /előzetes bejelentkezés alapján Online időpont foglalás itt/:
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
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