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Adóhatóság tölti ki  

Kérelem érkezésének dátuma: 

 

 

Iktatószám: 

 

 

Adózó azonosítója: 

 

 

KÉRELEM 

adó túlfizetés visszautalása/átvezetése tárgyban 
(Amennyiben több adónemben áll fenn túlfizetése, akkor külön kérelmet kell kitöltenie 

adónemenként.) 

I.Adózó adatai 

1.1.neve:  ....................................................................................................................................  

1.2.adóazonosító jele:  ................................................................................................................  

1.3.adószáma:  ............................................................................................................................  

II. 

1.Kérem a  

  1.1.gépjárműadó 

  1.2.magánszemély kommunális adója 

  1.3.pótlék 

  1.4.talajterhelési díj 

  1.5.bírság és végrehajtási költség 

  1.6.illeték 

  1.7.egyéb bevételek, idegen bevételek 

számlán nyilvántartott túlfizetés rendezését. 

(*A megfelelőt X betűvel jelölje a négyzetben!) 

2.Adózó nyilatkozata 
(A nyilatkozat megtétele a visszautalásnak elengedhetetlen feltétele.) 

Nyilatkozom, hogy  

  2.1.NINCS Sárszentmihály Községi Önkormányzatnál más adónemben tartozásom, illetve nincs 

más adóhatóságnál (NAV) köztartozásom, ezért a túlfizetés visszautalását kérem. 
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  2.2.VAN tartozásom az Önkormányzatnál más adónemben, ezért a túlfizetés másik adónemre 

történő átvezetését kérem. 

  2.3.VAN köztartozásom más adóhatóságnál (NAV), ezért a túlfizetés átutalását kérem a más 

köztartozásra. 

(*A megfelelőt X betűvel jelölje a négyzetben!) 

3.A II/ 2.1. pont jelölése esetén ezt a pontot kell kitöltenie. 

A II/ 1. pontban megjelölt számlán fennálló  

  túlfizetés teljes összegét visszakérem. 

  a túlfizetésből ……………………………………….. Ft-ot kérek vissza. 

A visszakért összeget 

  ………………………………..……………………….. pénzforgalmi számlára kérem visszautalni. 

  lakcímemre kérem: …………………………………………………………………………………. 

(*Felhívom figyelmét, hogy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a visszautalható túlfizetést 

kizárólag pénzforgalmi számlájára kérheti vissza!) 

4.A II/ 2.2. pont jelölése esetén ezt a pontot kell kitöltenie. 

Az Önkormányzatnál más adónemben (adónemekben) van nyilvántartott tartozása, ezért a túlfizetés 

összegéből ezen hátralék(ok) rendezéséhez az alábbi sorok egyikét kell kitöltenie. 

4.1.Kérem a II/ 1. pontban megjelölt számlán fennálló túlfizetés teljes összegének átvezetését a  

 ..................................................................................................................................  adónemre. 

4.2.Kérem a II/ 1. pontban megjelölt számlán fennálló túlfizetésből 

…………………………………… Ft-ot átvezetni a …………………………………adónemre, 

…………………………………….Ft-ot átvezetni a ………………………………….adónemre, 

……………………………………..Ft-ot átvezetni a ………………………………….adónemre. 

Amennyiben az átvezetést követően maradt túlfizetés, akkor e túlfizetés összegét visszakérheti. 

A megmaradt 

  túlfizetés teljes összegét visszakérem. 

  túlfizetésből ………………………………………. Ft-ot kérek vissza. 

A visszakért összeget 

  ………………………………..……………………….. pénzforgalmi számlára kérem visszautalni. 
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  lakcímemre kérem: …………………………………………………………………………………. 

(*Felhívom figyelmét, hogy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a visszautalható túlfizetést 

kizárólag pénzforgalmi számlájára kérheti vissza!) 

5.A II/ 2.3. pont jelölése esetén ezt a pontot kell kitöltenie. 

Más adóhatóságnál (NAV) van esedékes köztartozása, ezért a túlfizetés összegéből köztartozásra 

történő átutaláshoz az alábbi adatokat kell megadnia. 

Kérem a II/ 1. pontban megjelölt számlán fennálló túlfizetésből az alábbiakban megjelölt összeg 

átutalását, az alábbiakban megjelölt köztartozásra. 

5.1.A köztartozást nyilvántartó szervezet: 

neve:  ..........................................................................................................................................  

pénzforgalmi jelzőszáma:  ..........................................................................................................  

utalandó összeg: ……………………………. Ft, a köztartozás fajtája: ……………………. 

5.2.A köztartozást nyilvántartó szervezet: 

neve:  ..........................................................................................................................................  

pénzforgalmi jelzőszáma:  ..........................................................................................................  

utalandó összeg: ……………………………. Ft, a köztartozás fajtája: ……………………. 

5.3.A köztartozást nyilvántartó szervezet: 

neve:  ..........................................................................................................................................  

pénzforgalmi jelzőszáma:  ..........................................................................................................  

utalandó összeg: ……………………………. Ft, a köztartozás fajtája: ……………………. 

Amennyiben az átutalást követően maradt túlfizetés, akkor e túlfizetés összegét visszakérheti. 

A megmaradt 

  túlfizetés teljes összegét visszakérem. 

  túlfizetésből ………………………………………. Ft-ot kérek vissza. 

A visszakért összeget 

  ………………………………..……………………….. pénzforgalmi számlára kérem visszautalni. 

  lakcímemre kérem: …………………………………………………………………………………. 
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(*Felhívom figyelmét, hogy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a visszautalható túlfizetést 

kizárólag pénzforgalmi számlájára kérheti vissza!) 

Felelősségem tudatában, cselekvőképességem birtokában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok 

a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: …………………………………..(helység), …………(év) ……………..(hó)   ……….(nap) 

 

 

 

…………………………………………………… 

Adózó vagy meghatalmazottja aláírása 

 

(*Meghatalmazott esetén a meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell!) 

 

 


