Az adóhatóság a vállalkozók részére elektronikus tárhelyekre küldi a Fizetési Értesítőket
HELYI ADÓKBAN 2022. MÁRCIUS 15-IG FIZETHETŐK AZ ADÓK/TÉTELES ADÓK/ADÓELŐLEGEK!

Segítve az önkéntes adófizetést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az egyéni vállalkozások, a
vállalkozásoknak, valamint egyes magán- és jogi személyeknek az elektronikus úton /tárhelyekre/ megküldi az
Adószámla Fizetési Értesítőket. Kérjük, kísérjék figyelemmel tárhelyüket! Helyi adóügyekben hivatalos
elérhetőségnek a KÜNY-tárhely, cégkapu és a hivatali tárhely minősül.
Azon Ügyfelünk kap az elektronikus tárhelyére "Fizetési Értesítést", akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi
adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2022. március 15-ig Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati
Adóhatósága felé. Ez lehet akár ki nem egyenlített már esedékes adótartozás, vagy 2022. március 15-ig fizetendő
adó/adóelőleg is.
Az adófizetés teljesíthető utalással, valamint bankkártyás fizetéssel is. Az adószámla-egyenleg az adószámlák
nevét és számát is tartalmazza. Banki átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet is kérjük feltüntetni a
közlemény rovat elején. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a
befizetést. /Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok fizethetnek banki átutalással, csekken, vagy
az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül átutalással,
adóhatóságunktól csekk is igényelhető e-mail-en./
Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán is lehet bankkártyás fizetést teljesíteni. 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.
Helyi adó ügyeket – így, többek között bankkártyával történő adófizetést is - 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://ohp-20.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.
Az E-Portálra történő belépéssel megtörténhet az adófizetési kötelezettségek napi szintű lekérdezése és a helyi
adófizetés is. /Az E-Portál működésével kapcsolatos tájékoztató is megtekinthető a jelzett elérhetőségen./
Tájékoztatjuk, hogy Eger Megyei Jogú Város honlapján 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 tájékozódhatnak.
Itt HÍRLEVÉL-re is fel lehet iratkozni, ez későbbiekben segíthet az információk időben történő megszerzésében. Ha
információt szeretne, hívhatják központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben kollégáink készséggel
állnak az Önök rendelkezésére! Általános információkról lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail
cím: ado@ph.eger.hu/.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseivel hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
fejlődéséhez.
Eger, 2022. február hó
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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