Mit tehetek, ha érdeklődni szeretnék helyi adóügyekben?
Amennyiben Ön a helyi adóügyét szeretné intézni az egri önkormányzati adóhatóságnál, például
építményadóval, idegenforgalmi adóval kapcsolatban kér segítséget, az ügyfélszolgálat személyes
felkeresése nélkül, elektronikus ügyintézési felületen (E-Önkormányzati Portál), telefonon, email-en
vagy e-Papíron is elérheti munkatársainkat.
Elektronikus Önkormányzati Portál Helyi adó ügyeket az Elektronikus Önkormányzati Portálon
keresztül lehet on-line intézni. Az E-Portálon adóügyek lehet indítani, adószámla egyenleg lehet
lekérdezni, bevallási információkat lehet megtekinteni és a helyi adókat is be lehet fizetni. Az adózó
vagy meghatalmazottja az E-Portálról tudja bejelentkezését indítani: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az on-line ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ)
keresztüli azonosítás. Az E-Portál a nap 24 órájában elérhető, itt belépve megtörténhet az adófizetési
kötelezettségek napi szintű lekérdezése és a helyi adófizetés is. /Az E-Portál működésével kapcsolatos
tájékoztató is megtekinthető a jelzett elérhetőségen./
Telefonon a +36 (36) 523-700 telefonszám felhívását követően – általános, adótitkot nem sértő
adóügyi kérdésekben - munkaidőben kollégáink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
E-mail-en általános információkról lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail cím:
ado@ph.eger.hu/.
E-Papíron is van lehetőség érdeklődni, pontos információkat kérni. Hivatali kapu használata során a
Hivatal rövidített neve: EGERADO, Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
KRID azonosítója: 644093165
Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon www.eger.hu => Adóügyek a központi és egri helyi
adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus
és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről,
beadványokról részletesen tájékozódhat.
Itt HÍRLEVÉL-re is fel lehet iratkozni, ez későbbiekben segítheti az információk gyors megszerzését.
/„HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS” link/
Eger, 2022. február 23.
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 és ideje: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
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