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Túlfizetés, téves befizetés visszatérítése, 

illetve átvezetés iránti kérelem 

TIK-21 

 

Alulírott (név):  .....................................................................................................................  

Lakcím (cégek esetében székhely):. ......................................................................................  

Adóazonosító szám (adószám/adóazonosító jel).. ................................................................  

Telefonszám, e-mail cím: ......................................................................................................  

 

tekintettel arra, hogy adótartozásom nincs, és bevallási kötelezettségeimnek eleget tettem, 

kérem, hogy a(z)………………………………azonosító számom nyilvántartott alábbi: 

 

Adószámla Ft Adószámla Ft 

Építményadó:  Késedelmi pótlék:  

Telekadó:  Bírság:  

Gépjárműadó:  Idegen bevétel:  

Talajterhelési díj:  Egyéb bevétel:  

Helyi jövedéki adó:  Illeték:  

 

túlfizetésemet, vagy tévesen nem a megfelelő számlára teljesített befizetésemet 

szíveskedjenek átutalni a következő: 

1. lakcímre:....................................................................................................................., vagy 

2. bankszámlára:............................................................................................................., vagy 

3. az önkormányzati adóhatóságnál vezetett.........................................adószámlára átvezetni. 

Budapest,                    év                    hó               nap 

 

 

 



az adóalany (cégek esetében cégszerű) aláírása 

 

 

Tájékoztatás 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 74.§-a értelmében: 

 

 

(l)  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. 

(2) Ha az adózónak adótartozása nincs és bevallási kötelezettségeinek eleget tett 

rendelkezhet a fennmaradó összeg visszaterítéséről. 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 módiára behajtandó köztartozása. 

(3) Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoportos adóalany képviselőjének 

kérelmére az adóhatóság a csoportos adóalany vagy a csoportos adóalanyiságban részt 

vevő bármelyik tag csoportos adóalany képviselője által megjelölt adószámlájára 

számolja el. A csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés tag adószámlájára való 

elszámolásának feltétele a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok erre irányuló 

előzetes írásbeli megállapodása, amelyet a csoportos adóalany képviselője köteles 

bemutatni az adóhatóságnak. 

(4) 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. 

(5) Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót, vagy 

egyéb fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni. 

(6) Az adóhatóság számlájára tévesen befizetett összeg visszafizetését a befizető a 

túlfizetésre vonatkozó szabályok szerint igényelheti. 

(7) A csőd-, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, valamint a felszámolás kezdő napját, 

illetve ha az adózót a csődeljárás elrendelését megelőzően ideiglenes fizetési haladék 

illeti meg, az ideiglenes fizetési haladék kezdő időpontját megelőző napon fennálló 

túlfizetés, valamint a jogutód nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés 

összegét az adóhatóság hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő 

tartozásra. 

 

Az Art. 3. melléklet II. fejezetének általános rendelkezései alapján az önkormányzati 

adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti 



vissza, azt a jövőben esedékes — az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott — adóra, 

egyéb közteherre számolja el. 


