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RENDELKEZÉS 
adó túlfizetés visszatérítéséről 

 
 

    I. Adóalany (Mutató:                   ) 

 1. Adózó neve (cégneve): 

 2. Lakóhelye, székhelye: 

 3. Levelezési címe:  

 4. Adószáma:   Adóazonosító jele:  

 5. Telefonszáma: 

 6. Email címe: 

 

    II. Túlfizetést tartalmazó adószámla elnevezése és a visszaigénylés összege  

1. Gépjárműadó:                                        Ft   6. Egyéb bevétel:                                 Ft 

2. Helyi iparűzési adó:                                Ft   7. Idegen bevétel:                                Ft 

 3. Idegenforgalmi adó:                               Ft   8. Eljárási illeték:                                  Ft 

 4. Késedelmi pótlék:                                  Ft   9. Bírság:                                                   Ft 

 5. Talajterhelési díj:                                   Ft 
 10. Termőföld bérbeadásból                 Ft 
        származó jövedelem 

 

    III. A túlfizetés visszatérítésének módja 

 o A visszaigényelt összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra átutalni: 

 Számlavezető pénzintézet:   

 Bankszámla tulajdonos(ok):  

 Bankszámla száma:   

  o A visszaigényelt összeget kérem az alábbi címre kézbesíteni (csak bankszámla nyitására 
nem kötelezett adózók esetében): 

                       
  ___________    _______________________________________________________________ 
   irányítószám              település                    utca           házszám             emelet          ajtó 
 

o  A megfelelő helyen jelölje x-szel  

 

 



 

 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 74. § alapján ha az 
adott adónem tekintetében az adózónak vagy az 59. § (1) bekezdése és 60. § (1) bekezdése 
szerinti tartozás megfizetésére kötelezett személynek fizetési kötelezettségét meghaladó 
összeg áll az adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a 
túlfizetés összegét kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által 
megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség 
esetében a konkrét fizetési kötelezettségre számolja el.  
Az Art. 74. § (2) bekezdése alapján ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási 
kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. 
Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére 
számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a 
befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása. 

 
NYILATKOZAT 

 
o Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati adóhatóság) fennálló 
adótartozásom NINCS. 
 
o Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati adóhatóság) az alábbi 
adótartozások állnak fenn: 
 

A tartozást nyilvántartó 
szerv elnevezése 

Az adónem 
megnevezése 

Az adónem pénzforgalmi 
jelzőszáma 

A tartozás összege 
forintban 

    

    

    

o  A megfelelő helyen jelölje x-szel  

 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
__________________ □□□□ □□ □□ 

 
_______________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 


