KIUTALÁSI ÉS ÁTVEZETÉSI KÉRELEM
az adószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez
 Pilisszentlászló

 Szentendre
I. Azonosító adatok

Adózó neve: ...............................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ....................................................................................... Adószáma: ..........................................................
Lakcíme / székhelye: .................................................................................................................................................................
Levelezési címe: ........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................
A képviselő* / meghatalmazott neve ………………………………………….. .............................................................
(* Amennyiben a jogosult gazdasági társaság illetve szervezet, kérjük megjelölni a képviseletre jogosult nevét is.)

Adószáma / Adóazonosító jele: ……………………..…………………… .....................................................................
Címe: ........................................................................................................................................................................
A kiutalást / átvezetést az alábbiak szerint kérem:
Ssz.

Túlfizetést mutató adószámla
megnevezése

Összeg (Ft)

Jóváírandó adószámla
megnevezése

Összeg (Ft)

Kiutalandó összeg
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
Összesen

II. A visszajáró összeget a következő

 bankszámlára (1)

 címre (2)

kérem.

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a visszajáró összeget kizárólag a pénzforgalmi számlájára kérheti utalni!
(1) Adózó pénzforgalmi számlaszáma:

  

A számlát kezelő pénzintézet megnevezése:
……………………………………………………………………………………..….…...
(2) Belföldi postai utalásnál a cím, ahova az összeget kéri:
Cím:



…………………….……………….. (város, község) …………………...…………………………………..….

…………………...…………………………………..….…………………...…………………………………..….…………………...…..

III. Ha Önnek visszaigényelhető adója van, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati
adóhatóság) van-e esedékessé vált köztartozása. Az adóhatóság a saját nyilvántartása szerinti, továbbá az Ön nyilatkozatában
feltüntetett tartozás mértékéig a visszaigényelt összeget visszatarthatja.

Alulírott - anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában - nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati
adóhatóság)

 más adóhatóságnál NINCS tartozásom

 más adóhatóságnál VAN tartozásom

(A megfelelő részt jelölni kell!)

A kiutalási kérelem benyújtása napján az alábbi köztartozásaim állnak fenn:
a tartozást nyilvántartó
szervezet megnevezése

tartozás fajtája

tartozás összege

tartozáshoz tartozó
pénzforgalmi számlaszám

szervezet általi
ügyfélazonosító

Szentendre Város Önkormányzata felé esetlegesen fennálló egyéb tartozásaim (pl.: lakásbérleti díj tartozás, közterület-használati
díj tartozás stb.) esetén az alábbiak szerint történjen a visszatérítendő adó elszámolása.
Kérelmezem, hogy a túlfizetés összegét az Önkormányzat felé fennálló …………………………………………Ft összegű,
………………………………………………… (tartozás fajtája) jogcímen nyilvántartott tartozásomra elszámolni szíveskedjenek.

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

Kelt: .......................................... (helység), 20..... (év) .................... (hó) …..... (nap)
……………………………………………..……………………….
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja**) aláírása
(** Meghatalmazott eljárása esetén a kérelemhez a meghatalmazást is
csatolni kell.)
Tájékoztató
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 74. § (1) bekezdése alapján, ha az adott adónem tekintetében az adózónak
vagy a 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 számolja el.
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.
A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét - ideértve a tételes elszámolású fizetési
kötelezettséget is - hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhelő más
tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalból törli.
Az adóhatóság számlájára tévesen befizetett összeg visszafizetését a befizető a túlfizetésre vonatkozó szabályok szerint igényelheti.
Az Art. 76. § (1) bekezdése alapján az adózó a költségvetési támogatás (visszaigénylés, visszatérítés) igénylésekor az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat időpontjában más adóhatóságnál van-e
esedékessé vált tartozása, és az milyen összegű.
Az önkormányzati adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést), az
általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt
- más adóhatóságot megillető - tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül.
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.
Az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlását az adózó kérelmére akkor mellőzheti, ha a költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adóvisszatérítés) elmaradása az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené, illetve, ha a természetes személy adózó esetében a támogatás
elmaradása a saját és a vele együtt élő hozzátartozója megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
Az adóhatóság a nyilatkozat alapján visszatartott összegből e törvény szerint a kiutalásra nyitva álló határidőn belül, ha pedig megkeresésre jár
el, a végzés jogerőre emelkedését követően tizenöt napon belül utalja át a jogosultnak az adózóval szemben fennálló követelését.
Ha az igényelt költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) összege az adózót terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt
fedezetet, azt az adóhatóság először a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos
esedékességű adóknál a tartozás arányában. Az ezt követően fennmaradó összeget a követelések arányában kell átutalni a köztartozás
jogosultjainak.

