Tisztelt Adózó, Tisztelt Könyvelő!
Tájékoztatjuk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pénzügyi és
Gazdasági Osztály, Adócsoportja az elektronikus adóügyintézés alábbi lehetőségeit alakította ki.
Lehetőség nyílik – az adóbevallások (építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó,
feltöltési kötelezettség, bejelentkezés, változás-bejelentés) elektronikus úton történő benyújtásán,
közérdekű adózási adatok, információk megtekintésén túlmenően – arra, hogy az adózók (illetve
képviselőik) Ügyfélkapun keresztül történő regisztrációt követően, helyi adó és gépjárműadó
befizetéseikről, egyenlegükről, kivetési adataikról kapjanak információt, továbbá kialakításra
került, hogy az Adózók az esedékes adófizetési kötelezettségüknek az internetes felületen
keresztül, bankkártyájuk segítségével tegyenek eleget.
Bízunk benne, hogy szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eAdó
rendszerünket.
Kérjük, szolgáltatásunkkal kapcsolatosan segítse munkánkat. Bármilyen észrevétele, javaslata
van, munkatársaink a lenti elérhetőségeken keresztül készséggel állnak rendelkezésére.

Internetes adóadat (eAdó) lekérdező rendszer
A szolgáltatást a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapu
regisztrációval rendelkező személyek vehetik igénybe.
A program a naprakész számfejtési adatok – adózói adatok, feldolgozott adóbevallások,
számlaegyenlegek (a program piros színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig
azokat, amelyek egyenlege 0, vagy a számla túlfizetést mutat) – megjelenítése mellett
pótlékszámítási kalkulátort és adózási naptárt is tartalmaz. Az oldalon megjelenítésre kerülnek a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának bankszámlaszámai.
A programba Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemélyek, vállalkozások törvényes
képviselői, valamint meghatalmazottjai tudnak bejelentkezni a www.bekescsaba.eado.hu oldalon.
Miután az Ügyfélkapun keresztül megtörténik a bejelentkezés, szükség van egy úgynevezett
viszontazonosításra. Ehhez az alábbi adatok szükségesek:
/név; születési hely, idő; anyja neve/
A megadott adatokat a rendszer az Ügyfélkapuban rögzített adatokkal összehasonlítja.
Sikeres bejelentkezés esetén az Elérhető szolgáltatások menüpont alatt érhető el az eAdó
rendszer, ahol a Meghatalmazások oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges
meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok.
Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a meghatalmazás típusának kiválasztását lenyíló
ablak segíti. A választott típustól függően a meghatalmazói illetve meghatalmazotti adatok
rögzítésére más-más felületen van lehetőség. Az adatok kitöltése után, a meghatalmazás mentése,
majd a kérvény generálás menüpont elindítása után elkészül a meghatalmazás, amelyet ki kell
nyomtatni. Az elkészült, aláírással ellátott nyomtatványt személyesen, vagy postai úton lehet
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához. A kérvény sikeres feldolgozásáról az
Ügyfélkapuban rögzített e-mail címre értesítést küld a rendszer. Ezt követően a program
naprakészen hozzáférést biztosít az adózók számára.
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Bankkártyás fizetési lehetőség!
Mit kell tennie ahhoz, ha esedékessé vált adóját egyszerűen, gyorsan, bankkártyával szeretné
kiegyenlíteni? Kövesse leírásunkat.
Regisztráljon Elektronikus Adó Rendszerünkben – www.bekescsaba.eado.hu
A
regisztrációt
bárki
megteheti, aki rendelkezik a
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus
regisztrációval.
A „Bejelentkezés” gombra
kattintva,
az
ügyfélkapu
azonosító megadását követően
egy ún. viszontazonosítás
szükséges.
A személyes adatok megadását követően rendszerünk
elfogadta a regisztrációját, a
„Bejelentkezés” gomb helyén
megjelenik a regisztrált ügyfél
neve.
Az oldal alján, a „Kijelölt meghatalmazás részletei” blokkban az
„Új meghatalmazás/bejelentkezés” linkre kattintva szükséges egy
meghatalmazás megadása (magánszemély esetében is!!!).
A megfelelő meghatalmazás-típus kiválasztása után a meghatalmazó és a meghatalmazott
adatainak megadás szükséges. A meghatalmazás típusától függően a rendszer különböző mezők
kitöltését kéri. A rögzítés a „Mentés” gomb lenyomásával zárul.
Ekkor a meghatalmazás megjelenik a „Meghatalmazások” táblázatában, státusza még üres. A
táblázat utolsó oszlopában a „Véglegesítés/Generálás”-ra kattintva véglegesíthető a
meghatalmazás. Ezután az adatok már nem módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján a rendszer
elkészíti a meghatalmazás nyomtatványt.
A meghatalmazás státusza „Postai beérkezésre vár”-ra vált. A meghatalmazást ki kell
nyomtatni(!!!), és aláírva postán vagy személyesen el kell juttatni a Hivatalba. Amikor egy
meghatalmazás beérkezik a Hivatalba, akkor az ügyintéző elvégzi a megfelelő összekapcsolást,
melyről az Adózó másnap e-mailben értesítést kap.
Elektronikus Adó Rendszerünk bejelentkezést követő személyes adatokat tartalmazó
menüpontjai, illetve a bankkártyás fizetés lehetősége ezen időponttól kezdődően érhetők el.
A felső menüben a „Számlaegyenlegek”-et választva a lenyíló listából kiválasztható az adózó.
Ekkor megjelenik a „Számlaegyenlegek” táblázat, ahol adónemenként láthatóak az aktuális számlaegyenlegek. Egy adónemet kiválasztva a lap alján megjelennek az előírások, amik az utolsó,
„Fizetés” oszlopba található négyzet bejelölésével online, bankkártyával kiegyenlíthetőek.

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat!

