KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán lévı túlfizetéshez
Az adózó folyószámláján lévı túlfizetés átvezetésének, kiutalásának módját az adózás rendjérıl szóló
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 43.§ (5-7) bekezdései szabályozzák, mely szerint, ha az

adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy [Art. 35. § (2) bek.] az adott adóra
adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be az adóhatósághoz (túlfizetés), az adóhatóság a
túlfizetés összegét az adózó kérelmére az általa nyilvántartott más adótartozásra számolja el. A
túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követıen az adóhatóság a túlfizetés összegét
hivatalból az általa nyilvántartott, az adózót terhel más adótartozásra számolja el, vagy
adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves
adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. A felszámolási eljárás kezdı napját
megelızı napon fennálló túlfizetés, valamint a jogutód nélkül megszőnt adózó adószámláján
fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az
adózót terhel adótartozásra.
Ha az adózónak adótartozása nincs, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítésérıl.
Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a késıbb esedékes adó kiegyenlítésére
számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetınek
nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.
Az adóhatóság számlájára tévesen befizetett összeg visszafizetését a befizet a túlfizetésre
vonatkozó szabályok szerint igényelheti, amennyiben az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása
nincs.
1. Az adózó azonosító adatai
Ebben a blokkban az adóalany azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
Magánszemély és egyéni vállalkozó adózó esetén az adóazonosító jelet, nem magánszemély és
egyéni vállalkozó adózó esetén az adószámot kötelez megadni. Az Art. 38.§ (3) bekezdése szerint
a bankszámlanyitásra kötelezett adózót megillet költségvetési támogatást az adóhatóság kizárólag
az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlájára történ átutalással teljesítheti. A
bankszámlanyitásra nem kötelezett adózót megillet költségvetési támogatást az adóhatóság
belföldi bankszámlára történ átutalással vagy posta útján fizeti ki az adózónak.
Adózó részére történı kiutalás esetén ebben a blokkban adja meg postai utalás esetén a levelezési
címét, ha nem egyezik meg az állandó lakcímével, illetve adózó bankszámlájára történ kiutalás
esetén a bankszámla számát. Ezen adatok hiányában a kiutalást nem áll módunkban teljesíteni.
Felhívom figyelmét, hogy a nyilvántartásunkban szereplı értesítési címet, az adózó utolsó
beadványa szerinti értesítési címre minden esetben kijavítjuk, azonban ez nem pótolja az
adózó változás bejelentési kötelezettségét!
2. Az átvezetés illetve kiutalás adatai
Az Art. 2. számú mellékletének II. szakasza szerint az önkormányzati adóhatóság által
nyilvántartott 100 forintot el nem érı adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az
önkormányzati adóhatóság a 100 forintot el nem ér adó-visszatérítést nem utalja ki, és nem
tartja nyilván.
A második blokkban rendelkezhet az Adóügyi Osztály által nyilvántartott túlfizetés adózó részére
történ kiutalásáról vagy más adószámlára történ átutalásáról. A túlfizetés adózó részére történı
kiutalás esetén jelölje meg, hogy a kiutalás módja adózó bankszámlájára történ átutalással, vagy
levelezési címre történ kifizetéssel teljesüljön, illetve a túlfizetés összegét más adószámlára kéri
átvezetni.
Terhelendı adószámla az alábbiakban felsoroltak szerint a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által vezetett adószámla száma, melyen az Adóügy a túlfizetést tartja nyilván.
Jóváírandó adószámla az alábbiakban felsoroltak szerint a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által vezetett adószámla melyre az adózó a túlfizetés átvezetést kéri.
A más adószámlára átvezetendı, valamint a kiutalandó összeget forintban kell megadni.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által vezetett adószámlák
Adónem

1. Költségvetési elszámolási számla
2. Gépjármőadó beszedési számla
3. Egyéb bevételek elszámolási számla
4. Építményadó beszedési számla
5. Telekadó beszedési számla
6. Idegenforgalmi adó beszedési számla
7. Pótlék beszedési számla
8. Bírság beszedési számla
9. Iparőzési adó beszedési számla
10.Talajterhelési díj beszedési számla
11. Idegen bevételek elszámolási számla
12. Illeték beszedési számla
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Felhívom figyelmét a nyomtatvány pontos kitöltésére!
3. Nyilatkozat köztartozásról
Az Art. 151. § (1) bekezdése alapján az adózó a költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés,
adó-visszatérítés) igénylésekor az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról,
hogy a nyilatkozat idıpontjában más adóhatóságnál (vámhatóságnál, magánnyugdíjpénztárnál)
van-e esedékessé vált tartozása, és az milyen összeg.
Felhívom figyelmét, hogy a nyilatkozat hiányában a túlfizetés adózó részére történ kiutalását nem
áll módunkban teljesíteni!
A kérelmet, az adózó (cégszerő) aláírásának hiányában elfogadni nem áll módunkban!

