
 

 

 

 

 

 
I. Adózó adatai 
 

1. Neve (cégneve):    

 
2. Adóazonosító jele:                                 Adószáma:         -  -    

 
3. Székhelye, lakóhelye:        

 

4. Levelezési címe:        

 

5. Képviselőjének neve:     telefonszáma:   -   -         

 

6. E-mail címe:    
 

 
II. Túlfizetés visszatérítése 

 Visszaigényelt összeg 
 
      Gépjárműadó  Ft              Építményadó              Ft                Telekadó  Ft 
 
                 Pótlék  Ft    Idegenforgalmi adó  Ft        Eljárási illeték  Ft 
 
          Adóbírság, mulasztási bírság  Ft          Adók módjára behajtandó köztartozás  Ft 
 
A visszaigényelt összeget                     

               a) kérem utalni pénzintézeti számlára:         -         -         vagy 

        b) kérem az alábbi címre kézbesíteni (csak bankszámla nyitására nem kötelezett adózó esetében): 

        
  
III. Túlfizetés más adótartozásra való elszámolása             

                                      Terhelendő számla            Összeg                                                  Jóváírandó számla              Összeg                                          
 
                                                    Gépjárműadó  Ft                                                Gépjárműadó  Ft 
 
                                              Építményadó  Ft                                                Építményadó  Ft 

   
                                                            Telekadó  Ft                                                       Telekadó  Ft 
 
                                                         Pótlék  Ft                                                           Pótlék  Ft 
 
                                         Idegenforgalmi adó  Ft                                      Idegenforgalmi adó  Ft 
 
                                            Eljárási illeték  Ft                                              Eljárási illeték  Ft 
 
                        Adóbírság, mulasztási bírság  Ft                          Adóbírság, mulasztási bírság  Ft 
 
       Adók módjára behajtandó köztartozás                                           Adók módjára behajtandó köztartozás 

                                                          egyéb  Ft                                                                    egyéb  Ft 
 
      Adók módjára behajtandó köztartozás                                                 Adók módjára behajtandó köztartozás 

                                                         idegen  Ft                                                                   idegen  Ft 
  

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

Kelt:  helység,                év     hó   nap 
 

 

 

 Adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

RENDELKEZÉS 
 

túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról 

 

Adóhatóság tölti ki 

    

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 

Polgármesteri Hivatal  

Adóügyi Iroda 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

1984 Budapest, Pf: 3. 

Tel: 462-3231 



 
 

 

 

 

 

Túlfizetés rendezése (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. §) 

(1) 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 

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. 

(6) Az adóhatóság számlájára tévesen befizetett összeg visszafizetését a befizető a túlfizetésre vonatkozó szabályok szerint 

igényelheti. 
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