Ha 2021. évi helyi iparűzési adóbevallást készítünk, érdemes tisztában lenni néhány
fogalommal
/2021. évi HIPA bevallás benyújtása és az adó befizetése 2022. május 31-ig esedékes/

I.)

Adóbevallás benyújtásának formája és a módja

2021. január 1-jétől a vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
kell elektronikusan benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Az ehhez szükséges nyomtatványok
a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők.
2021. évi bevallás benyújtása, javítása, önellenőrzése 21HIPA bevallás Itt 21HIPA
2022. évi soron kívüli bevallás benyújtása, javítása, önellenőrzése a 22HIPA bevallás Itt 22HIPA
Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál
történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.
A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az
önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. /Eger MJV. Önkormányzat Helyi
iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006/

II.)

Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre

Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 26.
pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és
kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
- egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
- jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő
egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.
Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés
alapján kezelt vagyon is.
A Htv. alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni
vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített
tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki az
ingatlan-bérbeadási, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb
szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó
jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja,
kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében
a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége
tekintetében; (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
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az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben
meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda
tagjaként folytatja);
az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben
meghatározott tevékenysége tekintetében;
az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége
tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott
ügyvédként folytatja);
a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező
magánszemély e tevékenysége tekintetében;
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %át meghaladta.
III.)

Adókötelezettség

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység). A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.)
/Htv. 35. §/
A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi
területén, ha Egerben székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. /Htv. 37. §/
Székhely
Belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági
nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként
feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely.
A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a
cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet.
A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetében a bizalmi vagyonkezelő székhelyét, lakóhelyét kell
érteni. /Htv. 52. § 41. pont/
Telephely(ek)
Jó azzal is tisztában lenni, hogy az általános, és egyes speciális Htv. szerinti telephely fogalom kapcsán,
hogy az nem feltétlenül azonos és egyező a cégjegyzékben, illetve az egyéni vállalkozókról vezetett
nyilvántartásban bejegyezett telephellyel.
Nem árt azzal is tudni, hogy a Htv. szerinti telephely bejelentése az állami adóhatósághoz, elemi
érdeke lehet az adózónak, hiszen későbbiekben egyes adminisztrációt csökkentő szolgáltatások ehhez
köthetők.
A helyi iparűzési adó alanya az állami adó- és vámhatósághoz bejelentheti a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény szerinti telephelyének címét, valamint az önkormányzati adóhatóság előtt helyi
iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottját. /Art. 1. melléklet 29. pont/
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A telephelyek Htv. minőségét a NAV az ügyfelek bejelentését alapul véve veszi nyilvántartásba. A Htv.
szerinti minőséget 2020. januárja óta lehet bejelenteni a NAV-hoz, erre külön jelölés szolgál az
adatlapon. Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) a NAV megjeleníti az ügyfelek
adatait, így az ügyfél vagy képviselője, az ügyfélre vonatkozóan új bejelentő- változásbejelentő
kérelmet nyit meg, a telephely adatokhoz kapcsolódóan azonnal láthatja, hogy ahhoz be van-e jelentve
a Htv. minőség.
Az állami adó- és vámhatósághoz azon telephelyekkel kapcsolatban kell bejelentést teljesíteni,
amelyek esetében az adózó korábban nem jelezte a Htv.-minőséget, kizárólag a telephely címét
jelentette be. Ebben az esetben tehát a már bejelentett telephelyhez kapcsolódóan kell a Htv.minőséget bejelenteni. ÁNYK-adatlapon tett bejelentés esetén a teljes cím és a Htv.-minőség
feltüntetése szükséges, ONYA felületen tett bejelentés esetén a NAV-nál nyilvántartott és kiajánlott
telephely-adat mellett kizárólag a Htv.-minőséget kell jelölni. Ha az adózó korábban, 2019. december
31-ét követően bármikor már bejelentette a telephely Htv.-minőségét is, akkor ezen telephely
esetében az adózónak nincs ismételt bejelentési kötelezettsége.
A cégnyilvántartásban, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő telephely esetén a NAVhoz nem a telephelyet, hanem annak Htv.-minőségét kell bejelenteni például a hipa előleg
kedvezmény igénybevételéhez, a telephely címéről a NAV az egyablakos rendszer útján már értesült.
A cégbíróságon bejelentett telephely esetén az „Új bejelentés”-funkcióval, az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában szereplő telephely esetében külön, erre a célra szolgáló rovatban lehet a Htv.minőséget bejelenteni.
A mezőgazdasági őstermelők esetén a Htv. 52. 31. pontja alapján a termőföld telephelyet keletkeztet.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adott településen lévő, valamennyi külön helyrajzi számmal
nyilvántartott földrészletet be kell jelenteni telephelyként a NAV-hoz, figyelemmel arra, hogy a
bejelentés célja az, hogy a NAV a telephely címe szerinti település számára el tudja küldeni az adózó
nyilatkozatát. Ennek megfelelően elegendő egy, az adott településen lévő termőföld bejelentése.
Természetesen annak sincs akadálya, hogy az adózó valamennyi, az adott településen külön-külön
helyrajzi számon lévő termőföldet bejelentse Htv.-szerinti telephelyként.

Általános telephely
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol
részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában
foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a
vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe
vehető közutat, vasúti pályát,

Speciális telephely(ek)
b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli
távközlési tevékenységből [TEÁOR ’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző
vállalkozó)
baa) az a) pont szerinti telephely és
bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték
nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,
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bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik
vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének
távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha
a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon önkormányzat illetékességi
területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján
a számlázási címe található,
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és
villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti
egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat
illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy
földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső
fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos
energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó
hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti
nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a
végső fogyasztó számára történő elosztásból származik,
d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított ingatlan,
e) 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi
területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a
tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő
teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.
(építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1jétől hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége)
/Htv. 52. § 31. pont/

IV.)

A 2021 és 2022. évi hipa KKV csökkentésének lehetősége

A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV
törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár
legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó
mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó
önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. Az említett
rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben
fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is. /Htv. 51/L. §/
A 2021. adóévre benyújtott 21HIPA adóbevallás KKV jelölésének hiánya, hibája nem tekinthető
számítási hibának vagy más hasonló elírásnak, amit az adóhatóság – a tényállás teljes körű ismerete
nélkül – egyszerűen kijavíthatna. Az adóhatóság ugyanis nem ismeri (bevallásból nem ismerheti meg)
a nyilatkozattétel vagy/és az 1 százalékos adómértékkel megállapítani elmulasztott adóösszeg
bevallásból való kihagyásának tényleges okát.
Például: a KKV nem jogosult az adóévi iparűzési adó csökkentésére, mert a rá irányadó átmeneti
támogatási keretet más támogatási jogcímeken már teljes egészében kimerítette, vagy – létszám- és
pénzügyi határértékadata feltételeket nem teljesült.
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V.)
2021 és 2022. évi HIPA előleg csökkentésének lehetősége
(Figyelem: ez nem azonos a 21-22HIPA bevallásban érvényesített adócsökkentés lehetőségével!)
A 2022. adóév egyes előlegfizetési időpontjára bevallott/bevallandó iparűzésiadó-előleg 50
százalékban való megfizetéséhez a vállalkozónak a 639/2020. Korm. rendelet szerint 2021. február 25éig kellett, míg egyes más esetekben 2022. február 25-éig lehetett nyilatkozatot benyújtani.
A „22NYHIPA nyilatkozat” a www.nav.gov.hu oldalon az ÁNYK programban érhető el, amely kizárólag
a NAV elektronikus rendszerében tölthető ki és nyújtandó be. A 21NY HIPA nyilatkozat múlt évben volt
benyújtható.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az állami adóhatóság útján hozzá beérkezett
adózói nyilatkozatok /itt fontos a hipa telephely bejelentése is a NAV-nál/ alapján a már bevallott/
bejelentett I. és II. félévi adóelőleg-részlet összegeit határozathozatal nélkül „felére 1%-ra”
csökkentette. /Htv. 51/M. §/

VI.)

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban
alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) tételes adózásnak speciális KKV
adócsökkentésének szabályai

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján a kata-alany az adóévre/ adóévtől – ha korábbi évben más
adóalap-megállapítást alkalmazott, február 15-éig, illetőleg a Katv. hatálya alá belépéstől számított 45
napig – tételes iparűzésiadóalap (székhelye, telephelye településenként 2,5 millió forint/teljes naptári
év [Htv. 39/B. § (3) bekezdés] szerinti adózást választhat. Ezen döntését az önkormányzati
adóhatósághoz – az előírt határidőig jellemzően egyszer - be kell jelentenie az e célra az adóhatóság
által rendszeresített bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon.
Speciális adózási szabályok miatt /adótétel, mely két részletben fizetendő/ a HIPA-ban is kata-alanyok
a 2022. adóévi iparűzési adójukat – két egyenlő részletben – az 1 százalékos adómérték alkalmazásával,
21-22NYHIPA nyilatkozat benyújtása nélkül fizetik meg. Így az önkormányzati adóhatóság hivatalból
felezte le adójukat.

VII.)

Az iparűzési adóelőleg fizetése és bevallása

2021. évről benyújtott adóbevallásban (21HIPA) a KKV-nak minősülő vállalkozások az eddigiekben
megszokottaktól eltérően kell a bevallás előlegsorait kitölteniük. A már benyújtott 21HIPA
adóbevallások alapján többen téves, hibás összegeket szerepeltettek a már beérkezett bevallásokban,
így érdemes erről is szólnunk.
A helyi iparűzési adóban – hasonlóan például a társasági adóhoz – az adóelőleget önadózással kell
teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az
előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, a települési önkormányzat adóbeszedési
számlájára kell megfizetni. A bevallott adóelőleg minden további intézkedés nélkül végrehajtható. Az
adóbevallás végrehajtható okiratnak minősül.
Fontos, hogy a 2021. évről szóló iparűzési adóbevallásban az adóelőleget a két esedékességi
időpontra (2022. szeptember 15-re és 2023. március 16-ra) az egri önkormányzati adórendeleti
mértékkel (2 %!) számított adó alapulvételével kell bevallani a Htv. 51/M. § (1) bekezdése alapján.
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Ugyanakkor, szintén e rendelkezés alapján lehetőség van/volt a 2022. évi esedékességű már bevallott
(2022. március 16-ai) és 2022. szeptember 15-ére bevallandó előleg felezésére. Ehhez – ellentétben az
előző évvel – újabb nyilatkozatot sem kell tennie annak, aki már 2021-ben tett ilyen nyilatkozatot az
állami adóhatóságon keresztül. 2022. február 25-ig azonban ki kellett tölteni a 22NYHIPA nyomtatványt
annak a vállalkozónak, amelyik 2021-ben nem nyilatkozott (azt elmulasztotta vagy új székhelyet, telephelyet nyitott).
Ha a nyilatkozati lehetőséggel az adózó nem kívánt élni, úgy 2022. évi előlegeit - függetlenül a 2021.
évi bevallott HIPA végleges adó összegétől - 2%-os mértékkel fizeti!

VIII.)

Helyi iparűzési adó ügyeket az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül lehet online lekérdezni.

Az E-Portálon helyi adóügyek lehet indítani, adószámla egyenleg lehet lekérdezni, HIPA 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.
A pénzforgalmi adatok megtekinthetők az Elektronikus Önkormányzati Portálra https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap belépve.
Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (36) 523-700 és munkaidőben
kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére! Általános információkról lehetőség van
elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail cím: ado@ph.eger.hu/.

IX.)

Adószakmai anyagok

Adókódex 2022/4. számában részletesen olvashatnak az adózási könnyítésekről, így a HIPA ügyekről
is. A 2022-es év számos változást hozott a vállalkozások életében. Az összeállítás felhívja a figyelmet a
2021. év végéig elfogadott és kihirdetett, de esetenként 2022. január 1-jétől még nem hatályos
rendelkezésekre is.
A SZAK-ma.hu (számviteli, adó és könyvvizsgálat) is segítheti az értelmezést és eligazodást. Itt is
olvashatnak az 1%- os HIPA mértékének alkalmazásáról és érvényesítéséről a bevallásban. A mikro-,
kis- és középvállalkozások számára legfeljebb 1 százalékos lehet az iparűzési adó mértéke 2021-ben. E
cikk bemutatja, hogy mi a kedvező szabály lényege, mely vállalkozó jogosult a kedvezményes
adómérték alkalmazására, mindennek milyen uniós állami támogatási összefüggései vannak, s mik a
teendők ezekkel kapcsolatban a bevallás kitöltése során.
Itt az az uniós állami támogatásokra vonatkozó speciális szabályokról, mint átmeneti
támogatástartalom igénybevételéről is részletesen olvashatnak az érdeklődők.
X.)

Honlapunkon itt találhatnak a HIPA adózással kapcsolatosan tájékoztatókat:

https://www.eger.hu/hu/adougyek/tajekoztatok
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Tájékoztatók, felhívások
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

2022.48. - Helyi iparűzési adó HIPA bevallás benyújtásának általános módjai és szabályai
2022.46. - A KKV élhet-e adóelőleg csökkentéssel, ha nyilatkozatot nem nyújtott be, ám 21HIPA
bevallásában jelölte a KKV minőséget
2022.44. - Helyi iparűzési adótartozás esetében előnyös lehet a 2021. évi helyi iparűzési
adóbevallás mielőbbi benyújtása
2022.35. - Erre is figyeljünk a 21HIPA bevallás kitöltésekor
2022.31. - KKV HIPA előlegfelezések már megjelennek az adószámlákon
2022.24. - Egyes esetekben záró HIPA bevallást és Bejelentkezést is adni kell a helyi iparűzési
adóban is KATA adózást választóknak
2022.19. - Ha Ön a helyi iparűzési adózásban is a KATA adózást választotta vagy választani
kívánja kérjük figyeljen az alábbiakat betartására is
2022.17. - Elérhető a NAV honlapján a Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény
érvényesítéséről KKV minőség miatt
2022.15. - Önkormányzati és KKV kedvezmény igénybevétele KATA adóalanyok számára
2022.13. - Kata adózás választásának határideje 2022. 02. 15.
2022.11. - Elérhető a NAV honlapján a 2022. évtől megváltozott helyi iparűzési adóbevallási
nyomtatvány
2022.10. - A 2022. évi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója
2022. 9. - A 2021. évi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója
2022. 2. - Tájékoztató Katásoknak hipa bevallás benyújtásáról
2022. 1. - 2022. évtől változik, megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Előre is köszönjük szíves közreműködését.
Eger, 2022. április hó
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.
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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