Az „EGER18CSBM” számú Felhatalmazás
Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóinak csoportos beszedési megbízás útján
történő teljesítésére kitöltési útmutatója.
Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, illetve hagyományosan papír alapon is!

Tisztelt Ügyfelünk!
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fontosnak tartja, hogy az Ön igényeinek megfelelő,
kényelmes szolgáltatást nyújtson az adófizetés területén is. Bankszámlával rendelkező T. Ügyfeleink
egy korszerűbb adófizetési módot választhatnak, így önkormányzati adóikat – kivéve a késedelmi
pótlékot – sorbaállás nélkül és mindig időben fizethetik. A folyószámlás fizetési mód előnyei: a fizetés
rendszeres, automatikus és biztonságos, limit megadásával korlátozhatja a számlájáról egyszerre
lehívható összeget, bankszámla-kivonaton nyomon követheti adófizetését.
Felhatalmazása – a késedelmi pótlék kivételével – az egri önkormányzat felé teljesítendő adó vagy
adó jellegű kötelezettségére érvényes. A „Felhatalmazással” arra ad megbízást számlavezető
bankjának, hogy a pénzintézet az adóhatóságtól megjelölt adóösszegeket automatikusan leemelje és
az egri önkormányzati adóhatóság megfelelő adószámláira utalja.
A kitöltött „Felhatalmazást” Önnek a SZÁMLAVEZETŐ BANKJÁHOZ kell beadnia!
Kitöltési útmutató
1. Bankszámla-tulajdonos adatai
Ön az adóját fizetheti saját, vagy más bankszámlájáról is, de a felhatalmazás kizárólag a számlatulajdonos
aláírásával érvényes. Kitöltendő a bankszámla-tulajdonos neve, illetve a bankszámla száma (2 x 8 vagy 3
x 8 karakter).
2. Jogosult Adatai az űrlapon már kitöltésre kerültek.
3. Adózó (fogyasztó) adata
Értelemszerűen, akinek az adófizetési kötelezettség teljesítését a jogszabály előírja, azaz akinek a nevére
kipostázásra kerül a folyószámla, illetve a határozat. Az adózó azonosítója a folyószámlán vagy
határozaton a „befizető azonosítóként” olvasható (1
17 karaktert tartalmazó szám).
4. Teljesítés adatai
Az érvényesség kezdete azt jelenti, hogy Ön ettől a dátumtól biztosítja számunkra, hogy a számláját az
esedékes összegekkel megterheljük. A teljesítés felső értékhatára mező kitöltésével adható meg az a
legnagyobb összeg, amelyet az Ön bankja egy alkalommal átutalhat. Az ezt meghaladó beszedési
megbízást az Ön bankja köteles visszautasítani. A limit megadásakor kérjük, legyen figyelemmel arra,
hogy az adómérték évente változhat, ebben az esetben a felső határ módosítása szükséges.
5. Megbízás jellege
Önnek első esetben az eredeti megbízásnál kell jelölést tennie. Későbbiekben igény szerint dönthet a
megszüntetésről, illetve a módosításokról.

6. Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a nyilatkozatot kitölti, és a bankszámla-tulajdonos aláírja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 3. pontban szereplő befizető azonosító képzése az önkormányzati
adóhatóságnál egyedileg történik. Erről a kibocsátott „Határozataink” és folyószámláink adnak
felvilágosítást az azokon feltüntetett „Befizető-azonosító” (17 karakteres) számmal.
Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu
(QR-kód segítségével is behívható)

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos
tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról az www.eger.hu
(adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt
követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik
folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegeiket és más fontosabb
nyilvántartott adataikat (személyes adatok, bevallási adatok), egyidejűleg online bankkártyás befizetést is
teljesíthetnek. Kérjük éljenek a lehetőséggel!
E-mail: ado@ph.eger.hu
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 09.00-16.00
Szerda: 09.00-17.00
Csütörtök: 09.00-16.00
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

