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Adószámlákon nyilvántartott túlfizetések átvezetési,
visszatérítési kérelme

Adózó neve: __________________________________________________________________
Címe: _______________________________________________________________________
Adószám / adóazonosító jel: _____________________________________________________
Az átvezetést / visszatérítést az alábbiak szerint kérem:
Túlfizetést mutató
adószámla megnevezése

Túlfizetés
összege
(Ft)

Jóváírandó adószámla
megnevezése

Jóváírandó
összeg
(Ft)

Visszatéríteni
kért összeg
(Ft)

A visszatéríteni kért összeget a _______________________________________________________
bankszámlára/címre* kérem visszautalni. (*Megfelelő rész aláhúzandó!)
Nyilatkozat más adóhatóságnál a kérelem benyújtásának napján fennálló köztartozásról:
(jelölje X-szel)
Más adóhatóságnál NINCS tartozásom



Más adóhatóságnál VAN tartozásom



A kérelem benyújtása napján a következő köztartozásaim állnak fenn:
Megnevezése

A tartozást nyilvántartó szervezet
Azonosító adata
Pénzforgalmi jelzőszáma
(adószáma)

Tartozás összege
(Ft)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak mindenben
megfelel!
Kelt:_________________ , 20__, ____________ hó _____ nap.

____________________________
adózó/képviselő/meghatalmazott aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 74. §-a bekezdése alapján,
ha az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, visszamenőlegesen
jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.
Ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett,
rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati
számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére).
Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül
elszámolásra és átutalásra az adott számlára.
A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó
részére nem teljesíthető a kiutalás.
Az adóhatóság a saját nyilvántartása szerinti, továbbá az adózó nyilatkozatában feltüntetett
tartozás mértékéig visszatarthatja a visszaigényelt összeget.
A visszatartásról az adózót az adóhatóság végzéssel értesíti. Az adózó nyilatkozatában
feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás esetében az adóhatóság a végzés mellőzésével,
írásban értesíti az adózót a visszatartás tényéről.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési
kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – elszámolásra kerül erre.
Az adóhatóság ezer forintot el nem érő túlfizetést nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes
adóra, egyéb közteherre számolja el.
A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére.
Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra
teljesíthető a kiutalás.

