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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS 

VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ 

1. ELŐLAP

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap

automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, -

Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő

tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő

emailcíme, telefonszáma.

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot.

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon

kap választ a hivataltól.

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat

meg.

2. FŐLAP

I. Kérelmező adatai:

Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni.

II. Túlfizetés

Itt kell kiválasztani, hogy melyik számlán áll fenn túlfizetése és az milyen összegben.

III. Az adózó kérelme

Itt kell kiválasztani a felsorolt lehetőségek közül, hogy az adózó hogyan rendelkezik a túlfizetés

összegéről.

Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál lejárt esedékességű tartozással: a legördülő menüből

kell kiválasztani az adózóra vonatkozót. 

IV. Túlfizetés átvezetésére vonatkozó adatok

Túlfizetés más adónemre történő átvezetése esetén itt kell kiválasztani, hogy melyik számlára

és milyen összegben kéri átvezetni azt.

V. Más hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozás kiegyenlítésére

vonatkozó adatok

Amennyiben az adózónak van köztartozása, akkor a táblázat megfelelő mezőinek kitöltésével

kell megadni, hogy mely szervezet, melyik számláján, milyen összegben áll fenn a tartozás.

VI. Visszatérítésre vonatkozó adatok

A túlfizetés visszatérítése esetén a magánszemély adózó kérheti azt bankszámlájára vagy

lakcímére. Gazdálkodó szervezeteknél csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a

kiutalás.

VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak

megfelelnek: helyiség, dátum. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy

ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen.




