Tájékoztató
Az adótartozással rendelkező egriek magánszemélyek, egyéni vállalkozások,
vállalkozások külön fizetési felhívást és számlaegyenleg értestést kaptak, hogy már
esedékes tartozásaikat mielőbb rendezni tudják.
A koronavírus járvány megjelenése - egyes adózóknak - nehézségeket okozott a helyi adók megfizetése
tekintetében is. A jogszabályok által meghatározott esetekben felfüggesztésre kerültek az
adóvégrehajtások, új fizetési könnyítéssel összefüggő elemek jelentek meg, majd szűntek meg a
veszélyhelyzet visszavonását követően. A veszélyhelyzet megszűnését követően július elején a
folyamatban lévő végrehajtási eljárások újra indulhattak, ha a tartozást az adózó időközben nem
egyenlítette ki.
Önkormányzati adóhatóságunk az érintett adózónak (vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak,
magánszemélyeknek) a végrehajtási eljárás megindítása előtt fizetési tájékoztatót/adószámlát
küldött ki, hogy önként fizethessék meg már esedékessé vált adótartozásaikat. /Fizetési könnyítés
részleteiről honlapunkon részletesen olvashatnak az érdeklődők./
Az önkéntes adófizetés az adózó számára – a késedelmi pótlékon túl - nem jelent többlet fizetést,
ám a végrehajtási eljárás megindítása már akár jelentős többletköltséget jelenthet. Az adóhatóság
arról is tájékoztatta az adózókat, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját
követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni.
Az önkormányzati adóhatóság az elektronikus tárhelyekre illetve postán névre szólóan kiküldött
Fizetési felhívásokban felhívta az adózók figyelmét arra, hogy a részletezett adóelőírásokat még nem
egyenlítették ki. Az adóhatóság kérte az adózókat arról is, hogy szíveskedjenek tartozásaikat
haladéktalanul rendezni.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó
a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási
megbízással köteles teljesíteni. Részükre csekk is postázásra került.
Az önkormányzati adóhatóságnál az elektronikus ügyintézés folyamatosan /24/7/365/ a hét minden
napján napi 24 órában biztosított. Az Elektronikus Önkormányzat Portál (Portál) https://ohp20.asp.lgov.hu / nyitólap, ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül ellenőrizhetik adószámláikat és ingyenesen
fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket önkormányzatunknál.
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