SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ (2015.11.24.)
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ
ADÓK ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSÉRŐL
Az önkormányzatunk gazdálkodásának fontos részét jelentik a helyi adókból és más
„átengedett” központi adókból befolyó források, így folyamatosan azon vagyunk, hogy
egyszerűsítsük az adókötelezettségek teljesítését. Az elektronikus bevallási rendszer
bevezetése sikeres, az adózók megkedvelték. A bevallások benyújtása mellett immár
teljeskörűen kiépült az elektronikus fizetést támogató rendszerek is.

Jelenleg adózóink - az országban egyedülállóként - a következő módon teljesíthetik
adófizetési kötelezettségeiket:
Számlavezetésre kötelezett adózók:
- banki átutalással,
- ügyfélszolgálatunkon (Eger, Dobó tér 2.) POS terminálon bankkártyás fizetéssel,
- online banki átutalással,
- online bankkártyás fizetéssel.
Számlavezetésre nem kötelezett adózóink:
- Csekken (készpénz befizetési bizonylaton),
- iCsekk szolgáltatás keretében,
- ügyfélszolgálatunkon (Eger, Dobó tér 2.) POS terminálon bankkártyás fizetéssel,
- online bankkártyás fizetéssel,
- online banki utalással,
- csoportos megbízás keretében.
Az elektronikus számlaegyenleg lekérdező rendszerbe (E-ADO) regisztrált adózónak 2015.
november 23-tól egy új lehetőséget biztosítunk az önkormányzati adóhatóságunknál
adófizetési kötelezettségének online bankkártyás fizetéssel történő teljesítésére.
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Adózóink ezzel az egyszerű és könnyű fizetési móddal a nap bármely szakában teljesíthetik
már esedékessé vált és későbbi esedékességű – évközi előírás, részletfizetés, fizetési
halasztás – kötelezettségeiket is.
Az elektronikus számlaegyenleg lekérdező rendszerről és az ehhez szükséges regisztrációról
itt
talál
tájékoztatást:
http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamlalekerdezes
Az E-ADO lekérdező rendszerünkön keresztül az ügyfélkapus regisztrációval
rendelkező adózók számára nyílik lehetőség az önkormányzati adókkal összefüggő
adózási információk számlaegyenleg megtekintésére, illetve ehhez kapcsolódva az
adók online bankkártyával történő fizetésére.
Az elektronikus felületen Online bankkártyás fizetés indítása gombra kattintva jutunk el
az online fizetés szolgáltatójának felületére, ahol az e-kereskedelemből már sokak számára
ismert módon meg kell adni a bankkártya számát, a kártya lejáratának dátumát és a kártya
azonosító számát (hátoldalon található CVC 2 kódot, ami az utolsó három számjegy). A
Tovább gombra kattintva indítható el ténylegesen a tranzakció.

Az E-ADO rendszeren keresztül kezdeményezett elektronikus befizetésről ügyfélkapujának
beállításától függően, megadott email címére vagy az ügyfélkapus tárhelyére minden esetben
visszaigazolást kell kapnia néhány percen belül.
Eger, 2015. november 20.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
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