FRISS HELYI ADÓ HÍREK

Elkezdődött a Fizetési Értesítők postázása, elektronikus tárhelyekre történő
kiküldése
Az önkormányzati adóhatóság július végén elkezdte a Fizetési Értesítők postai és elektronikus tárhelyekre
történő kiküldését (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu), annak érdekében, hogy adózóink időben
felkészülten, és pontosan tudják teljesíteni következő adófizetési kötelezettségeiket. Azon
magánszemélyek, egyéni vállalkozók és vállalkozások kapnak most értesítőt, akiknek az
adószámláján a fizetési kötelezettség nagysága elérte vagy eléri az 500 forintot. Ez lehet már
esedékessé vált tartozás, vagy 2019. szeptember 15-i esedékességű fizetési kötelezettség.
Az érintetteknek a helyi adók (pl.: építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az
iparűzési adó/adóelőleg) valamint, a gépjárműadó második féléves összegeit 2019. szeptember 15-ig lehet
pótlékmentesen megfizetni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évtől az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24
órájában biztosítja Önöknek az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését.
A portálra nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
A lekérdezés részleteiről itt talál információkat: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő
naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül
felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. 2019. január 1-jét követően esedékessé váló
késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti
igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt
mértékének háromszázhatvanötöd része.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról
történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a
fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Ha
átutalással teljesítik adófizetésüket, kérjük a kedvezményezett nevénél „EgerMJVÖnk”, a közleményben
az adóazonosító jelét/adószámát is szíveskedjenek feltüntetni. Az önkormányzati adóhatóság
ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is. A kibocsátott – QR kóddal ellátott csekkek alkalmasak az „iCsekk” szolgáltatással történő befizetésre.
Az önkormányzati adóhatóság honlapján részletes adózási információkat találhatnak az érdeklődők
https://www.eger.hu/hu/adougyek.
Előre is köszönjük Tisztelt Adózóinknak, hogy befizetett adójukkal hozzájárulnak Eger Megyei Jogú Város
és Magyarország fejlődéséhez!
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