TÁJÉKOZTATÓ
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának
Folyószámla Értesítőjéhez
Kedves Egriek!
Tisztelt Vállalkozások!
2016. szeptember elejétől valamennyi egri család és vállalkozás postaládájába eljutnak az önkormányzati
adóhatóság „Folyószámla-értesítő” levelei, amelyben tájékoztatást nyújtunk ahhoz, hogy határidőben
tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket. Amennyiben helyi adó (építményadó, idegenforgalmi adó,
helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok)
terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor azt Eger Megyei Jogú Város önkormányzati
adóhatósága felé kell megfizetnie. Akiknek szükséges, csatoltan - adószámlánként - megküldjük az adó
befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2016. szeptember 15-i nappal
esedékes adóösszegekről egyaránt.
A folyószámla egyenleg értesítőben tájékoztatjuk a folyószámláján könyvelt adatokról, adóbevallásairól,
határozati előírásairól, ezáltal is lehetőséget biztosítva az esetleges egyeztetésekre. Észrevételeiket írásban
a honlapunkról letölthető „ÉSZ2016” számú nyomtatványon is benyújthatják.
A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az
önkormányzat felé esedékes, 2016. szeptember 15-ig fizetendő adóelőírásairól, másrészt az épp
aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig a Tisztelt Adózó
(adóalany) köteles megfizetni. Amennyiben adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a lehetőségekről
honlapunkon szíveskedjék tájékozódni.
Az adózással kapcsolatos hasznos tudnivalókról valamint a Folyószámla értesítőről bővebben Eger város
honlapján olvashatnak a WWW.EGER.HU internetes honlap „Adóügyek” menüpontban a „Tájékoztatók”
között.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó befizetéseit belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással
köteles teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózó befizetési kötelezettségeit postai készpénzátutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájáról banki átutalással is teljesítheti. A kibocsátott – QR kóddal
ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk” szolgáltatással történő befizetésre. Az adóhatóságunk
ügyfélszolgálatán adózóink bankkártyával is fizethetnek. (A bankkártyás fizetés és az iCsekk alkalmazással
történő fizetés Önöknek többlet költséget nem jelent.)
Ha Ön ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik, úgy lehetősége van az elektronikus rendszeren keresztül
(EADÓ) megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb
adatait (bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint a rendszeren
keresztül online bankkártyás befizetést is indíthat. A programba a www.eger.hu elérhetőségről lehet
belépni. Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságunknál
az internet segítségével három hétre előre online időpontot is foglalhat (www.onlineado.eger.hu).
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az adózók személyes adataival, adófizetési kötelezettségeivel,
számlaegyenlegeivel kapcsolatos információkat - a személyes adatok védelmének érdekében - csak azon
ügyfelek részére adjuk meg, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő
okmányokkal igazolják. Konkrét adózási információkról, ügyfélszolgálatunkon illetve az ügyintézőinkkel való
egyeztetést követően van lehetőségük tájékozódni. Telefonon keresztül csak általános tudnivalókat áll
módunkban megadni.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!
Eger, 2016. augusztus 22.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Ügyfélfogadás helye: Eger MJV 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

